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A direção técnica da ANL, solicita aos delegados de todos os sócios desportivos filiados na ANL 
com atividade em Pólo Aquático para, com o objetivo de atualizar a base de dados para a corrente 
época, enviar o mais breve possível, dos seguintes dados: 

• Indicação do nome dos (as) treinadores (as), respetivos contactos telefónicos e endereços 
eletrónicos; 

• Indicação dos escalões que os (as) treinadores (as), são responsáveis; 
• Indicação do nome dos (as) delegados (as), respetivos contactos telefónicos e endereços 

eletrónicos. 
• Outros dados, que considerem enriquecedores da referida base de dados.  
 

 

A Cerimónia de entrega de prémios de Polo Aquático referentes à época 2015-2016, será 
realizada a partir das 18h00 do dia 2 de Outubro de 2016 (local e data sujeitos a confirmação).  

 
Convidam-se os atletas e seus familiares, os treinadores e os responsáveis dos clubes a estarem 

presentes nesta cerimónia. 
 

 

Encontram-se em anexo os Regulamento Desportivo e Regulamentos Específicos da ANL, 
provisórios, para a época 2016/2017, bem como a Listagem Onomástica que se encontra em 
formato editável (excel). 

Deverão os responsáveis dos clubes nossos associados, até às 23h do dia 16 de Setembro, 
enviar para a direção técnica da ANL, todas as sugestões de alteração e/ou de acrescento aos 
referidos Regulamentos. 

  

1. ACTUALIZAÇÃO DE CONTACTOS 
  

2. CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS 
  

3. REGULAMENTO DESPORTIVO E REGULAMENTOS ESPECÍFICOS ANL 
  

CIRCULAR Nº 01 - 16/17 
 

Lisboa, 5 de Setembro de 2016 
 
 

DEPARTAMENTO: Polo Aquático 
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Anexa à presente circular, encontra-se a Ficha de Inscrição, em formato editável (excel), para a 
participação nos Campeonatos Regionais e que deverá ser preenchida até às 23h do dia 16 de 
Setembro de forma a se efetuarem os cálculos previstos para as taxas de participação, nos referidos 
Campeonatos e respetivos quadros competitivos. 

A ANL publicará até ao dia 23 de Setembro a estimativa de custos por campeonato, após esta 
informação, os clubes terão até às 23h do dia 30 de Setembro para retirarem as inscrições das 
respetivas equipas. 

 

 
 

Convocam-se todos os responsáveis dos clubes para uma Reunião Técnica dia 20 de Setembro, a ter 
lugar na sede da ANL das 21h às 23h, e com a seguinte ordem de trabalhos: 

 
 Apresentação oficial do novo DTR para o Polo Aquático; 
 Discussão sobre: 

• Torneio de Abertura de Absolutos; 
• Campeonatos de Apuramento Regionais; 
• Inclusão das equipas Femininas nos Campeonatos Regionais; 
• Sorteios dos Campeonatos Regionais e Apuramento; 

 Outros Assuntos 
 
 

 
O Diretor Técnico Regional para o Pólo-Aquático da ANL 

 

 

Ivo Fernandes 

 

4. FICHA DE INSCRIÇÃO 
  

5. REUNIÃO TÉCNICA 
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