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Informamos todos os agentes desportivos que, a apresentação de documento identificativo 
(Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade) dos (as) atletas, treinadores (as) e delegados (as) 
antes do início dos jogos aos oficiais de mesa é obrigatória, juntamente com a listagem da ANL 
devidamente validada. 

A ausência do referido documento identificativo, poderá implicar o impedimento, ao elemento em 
causa, de jogar. 

 
 

Como é do conhecimento de todos, o regulamento desportivo regional da ANL 2015/2016 não 
obriga a utilização por parte dos treinadores e delegados de calçado fechado (ténis ou sapatilhas) e 
faculta a utilização de chinelos de piscina desde que todos os elementos (treinadores e delegados) 
se apresentem da mesma forma. 

Os regulamentos de arbitragem em vigor determinam a obrigatoriedade de os elementos que 
compõem as equipas de arbitragem, utilizarem calçado fechado (ténis ou sapatilhas) de cor branca. 

Por outro lado, na generalidade dos planos de água que conhecemos, a sua regulamentação 
interna obriga ou à utilização de chinelos de piscina ou à utilização de calçado fechado (ténis ou 
sapatilhas), desde que estes sejam usados exclusivamente na piscina e os seus portadores não os 
tragam calçados da rua diretamente para a piscina. 

 Perante o exposto e uma vez que têm-se verificado situações de conflito em alguns planos de 
água utilizados para a realização dos jogos que compõem os diversos Campeonatos Regionais da 
ANL, de forma a prevenir e a evitar os referidos conflitos sem por em causa nem os regulamentos 
das piscinas nem os diversos regulamentos desportivos, determina-se que todos os elementos 
afetos aos jogos que tenham de utilizar calçado fechado (ténis ou sapatilhas), o façam 
obrigatoriamente com o calçado exclusivamente de piscina, ou se isso se revelar de todo 
impraticável a obrigatoriedade de utilização de sobre botas que evitem o contato do calçado 
proveniente da rua com o chão do cais de piscina. 

O Diretor Técnico Regional para o Pólo-Aquático da ANL 

 

Paulo Melo 

1. DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS 

2. CALÇADO ADEQUADO 

CIRCULAR Nº 31 - 15/16 
 

Lisboa, 10 de Maio de 2016 
 
 DEPARTAMENTO: Pólo Aquático 
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