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 Informa-se que, se encontra em anexo à presente Circular, um documento contendo os 
resultados dos jogos disputados no mês de Janeiro de 2016, as classificações dos diversos 
Campeonatos de Apuramento Regionais e Regionais, as tabelas dos marcadores e a agenda de 
jogos previstos para o mês de Fevereiro de 2016. 
 
 

 
  

Com o objetivo de procurar dissipar algumas dúvidas que têm sido colocadas à Direção Técnica 
da ANL, relativamente aos regulamentos regionais, nos jogos e/ou jornadas competitivas regionais, e no 
que diz respeito aos seguintes pontos, esclarece-se: 

 
1. Equipamentos – Ponto 10 do Regulamento Desportivo ANL – 2015/2016 

 
 “(…)10.4. - Nos Campeonatos de Apuramento Regionais e Regionais de ambos os géneros, os 

jogadores não serão obrigados, durante todo o jogo, a usar fato de banho da mesma cor, com o 
mesmo logótipo e/ou patrocinador, no entanto, durante a apresentação dos jogadores das equipas, 
nos inícios das partidas, só poderão estar alinhados para a referida apresentação, jogadores que 
apresentem fatos de banho da mesma cor predominante, com o mesmo logótipo e/ou 
patrocinador.(…)” 

  
 “(…)10.5. - Nos Campeonatos de Apuramento Regional e nos Regionais, os restantes agentes 

desportivos terão que se apresentar no campo de jogo equipados de igual forma, entendendo-se 
como tal, vestuário de igual padrão, devendo usar calças compridas ou calções e usar calçado 
fechado ou chinelos.(…)” 

 
 

2. Delegados – Ponto 21 do Regulamento Desportivo ANL – 2015/2016 
 

Uma vez que, o Regulamento Regional, no que diz respeito aos Delegados, remete para o 
Regulamento de Provas Nacionais de Polo Aquático da FPN, então dever-se-á em todos os jogos 
e/ou jornadas competitivas aplicar-se o constante no Artigo 26º do referido regulamento federativo. 
 
 
 

1. AGENDA PARA O MÊS DE FEVEREIRO 

2. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS REGULAMENTARES 

CIRCULAR Nº 20 - 15/16 
 

Lisboa, 31 de Janeiro de 2015 
 
 

DEPARTAMENTO: Polo Aquático 
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No que diz respeito aos delegados de equipa (team manager), não é obrigatório a sua presença 
nos jogos. (Ponto 1 do Artigo 26º - “ (…) Os clubes que inscreverem uma equipa em qualquer prova 
deverão designar pelo menos um delegado de equipa (team manager) a essa prova, o qual terá de 
estar filiado na FPN, e não pode ser jogador, treinador, nem arbitro, nessa prova.(…)”; 
 
Relativamente aos delegados de campo, é obrigatório a sua presença e devidamente 
identificado, nomeadamente às equipas de arbitragem. (Ponto 5 do Artigo 26º - “(…) É obrigatória 
a presença de um delegado de campo devidamente identificado em cada jogo que a equipa dispute 
em sua casa. O delegado de equipa e o delegado de campo não podem ser a mesma pessoa. (…)”. 

 
 

3. Time-Outs  
 

 Conforme está especificado no Regulamento Específico ANL 2015/2016, na página 10, ponto 
4.4., no Escalão de Sub 13 mistos, não há possibilidade de pedir Time-Out; 
 

 Conforme está especificado no Regulamento Específico ANL 2015/2016, na página 8, ponto 
4.4., no Escalão de Sub 15 masculinos, estarão apenas disponíveis para cada equipa 2 
(dois) Time-Outs por jogo e poderão ser solicitados em qualquer momento do jogo; 

 
 Conforme está especificado no Regulamento Específico ANL 2015/2016, na página 6, ponto 

4.5., no Escalão de Sub 17 masculinos, estarão apenas disponíveis para cada equipa 2 
(dois) Time-Outs por jogo e poderão ser solicitados em qualquer momento do jogo; 
 

  Conforme está especificado no Regulamento Específico ANL 2015/2016, na página 4, ponto 
4.5., no Escalão de Sub 19 masculinos, estarão apenas disponíveis para cada equipa 2 
(dois) Time-Outs por jogo e poderão ser solicitados em qualquer momento do jogo; 

 
 Uma vez que, relativamente ao escalão de Absolutos, no Regulamento Especifico ANL 

2015/2016, não há referências relativamente ao número de Time-Outs por jogo, aplicar-se-á 
o que está definido nos Regulamentos da FPN em vigor. Isto é, para cada jogo e para cada 
equipa, estarão disponíveis por período, 1 (um) Time-Out, num máximo de 4 (quatro), 
não cumulativos. 

 
 

 
4. Duração Temporal dos Intervalos 

 
 Conforme está especificado no Regulamento Específico ANL 2015/2016, na página 10, ponto 

4.3., no Escalão de Sub 13 mistos, o jogo terá a duração de 8 períodos, com duração de 
3 minutos de tempo útil por período e com 2 minutos de intervalo entre todos os 
períodos; 
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 Conforme está especificado no Regulamento Específico ANL 2015/2016, na página 8, ponto 
4.3., no Escalão de Sub 15 masculinos, o jogo terá a duração de 4 períodos, com 
duração de 6 minutos de tempo útil por período e com 2 minutos de intervalo entre 
todos os períodos; 
 

 Conforme está especificado no Regulamento Específico ANL 2015/2016, na página 6, ponto 
4.4., no Escalão de Sub 17 masculinos, o jogo terá a duração de 4 períodos, com 
duração de 8 minutos de tempo útil por período e com 2 minutos de intervalo entre 
todos os períodos; 

 
 

  Conforme está especificado no Regulamento Específico ANL 2015/2016, na página 4, ponto 
4.4., no Escalão de Sub 19 masculinos, o jogo terá a duração de 4 períodos, com 
duração de 8 minutos de tempo útil por período e com 2 minutos de intervalo entre 
todos os períodos; 
 

 Uma vez que, relativamente ao escalão de Absolutos, no Regulamento Especifico Anl 
2015/2016, não há referências relativamente à duração temporal dos intervalos entre 
períodos, aplicar-se-á o que está definido nos Regulamentos da FPN em vigor. Isto é, 2 
(dois) minutos entre o 1º e o 2º e o 3º e o 4º períodos e 5 (cinco) minutos entre o 2º e o 
3º períodos. 
 
 

  
  
  
 
 
 
  
   
   
O Diretor Técnico Regional para o Pólo-Aquático da ANL 

 

Paulo Melo 
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