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TORNEIO DE ABERTURA DE
ABSOLUTOS MASCULINOS
Campeonato Regional

1. DATAS

A divulgar em circular.
2. PARTICIPAÇÃO
Podem participar os jogadores do género masculino, que tenha idade em conformidade com o
disposto no artigo 12º do Regulamento Específico de Provas de Polo Aquático 2016/2017 da FPN.

3. INSCRIÇÕES

3.1. Cada sócio desportivo filiado na ANL poderá inscrever mais do que uma equipa: A,B,C…;
3.2. Cada clube, sócio desportivo, desde que devidamente filiado, poderá escolher a Zona onde
quer competir (Zona Norte com organização ANNP, ou Zona Sul com organização ANL);

3.3. Cada clube inscrito deverá submeter para validação uma listagem de acreditação com um
número ilimitado de jogadores. O prazo limite para submeter essa listagem serão as 24
horas do 2º dia útil que antecede o início da prova;

3.4. Os Clubes que inscreverem pelo menos uma equipa filial deverão indicar na listagem de
acreditação, pelo menos 11 jogadores afetos a essa equipa.
4. FORMA

4.1. Nesta prova não é permitido a um jogador de um clube representar mais do que uma
equipa, mesmo que o seu clube tenha equipas filiais;

4.2. Cada Clube poderá utilizar um máximo de 15 jogadores por jogo, sendo 13 de campo e 2
guarda-redes;

4.3. Os jogos deverão ser disputados em regime de concentração na mesma piscina;
4.4. A forma competitiva a adotar, será definida por indicação da direção técnica da ANL, com a
concordância dos sócios desportivos filiados na ANL e posteriormente divulgada em circular
própria;

4.5. A equipa primeira classificada no Torneio de Abertura da ANL irá ser apurada para uma
Fase Final juntamente com a equipa primeira classificada do Torneio de Abertura da ANNP
e que irão disputar, preferencialmente, em campo neutro, o título de Campeão do Torneio
de Abertura de 2016.
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ABSOLUTOS MASCULINOS
Campeonato Regional
1. DATAS
A divulgar em circular.
2. PARTICIPAÇÃO
Podem participar os jogadores do género masculino, que tenha idade em conformidade com o
disposto no artigo 12º do Regulamento Específico de Provas de Polo Aquático 2016/2017 da FPN.
3. INSCRIÇÕES

3.1. Cumpre-se o exposto no ponto 4 das Disposições Gerais do presente regulamento;
3.2. A participação de equipas não pertencentes à ANL nos Campeonatos Regionais será
sempre em regime de extra-competição;

3.3. Cada sócio desportivo filiado na ANL poderá inscrever mais do que uma equipa: A,B,C…;
3.4. Cada sócio desportivo filiado na ANL que inscreva mais do que uma equipa deverá indicar
por escrito ao Departamento Técnico da ANL, qual ou quais, irão competir em regime de
extra-competição.

4. FORMA
A forma competitiva a adotar, será definida por indicação da Direcção Técnica da ANL, com a
concordância dos sócios desportivos filiados na ANL e posteriormente divulgada em circular
própria.
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SUB 19 MASCULINO
Campeonatos de Apuramento Regional e Regional
1. DATAS
A divulgar em circular.
2. PARTICIPAÇÃO
Podem participar os jogadores do género masculino, que tenha idade em conformidade com o
disposto no artigo 12º do Regulamento Específico de Provas de Polo Aquático 2016/2017 da FPN.

3. INSCRIÇÕES

3.1. Cumpre-se o exposto no ponto 4 das Disposições Gerais do presente regulamento;
3.2. Para cada categoria, a participação de equipas não pertencentes à ANL nos Campeonatos
Regionais, não implica a inscrição no Campeonato de Apuramento Regional, mas a sua
participação será sempre em regime de extra-competição;

3.3. Cada sócio desportivo filiado na ANL poderá inscrever mais do que uma equipa: B,C, em
regime extra-competição;

3.4. Cada sócio desportivo filiado na ANL, com equipa absoluta feminina, poderá inscrevê-la em
regime extra-competição no Campeonato Regional.
4. FORMA

4.1. As equipas inscritas no campeonato de apuramento regional jogam todas contra todas a
duas voltas, no sistema casa/fora;

4.2. As equipas inscritas no campeonato de apuramento regional jogam uma terceira volta todos
contra todos, após terminar o referido campeonato. Os jogos disputados no campeonato de
apuramento regional servem para pontuação e classificação do campeonato regional;

4.3. Os jogos serão efetuados de preferência durante a semana;
4.4. Conforme definido no Regulamento Específico de Provas Oficiais de Polo Aquático da FPN
(2016-2017), todos os jogos quer nas fases de apuramento regionais, quer nos regionais,
serão jogados segundo a normativa de 4 (quatro) períodos de 8 (oito) minutos de tempo útil
de jogo, com intervalos de 2 (dois) minutos;
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4.5. Para todos os jogos, quer nas fases de apuramento regionais, quer nos Campeonatos
Regionais, estarão apenas disponíveis para cada equipa, 2 (dois) time-outs por jogo;

4.6. Para os casos omissos, aplicar-se-á o definido em regulamento específico de provas oficiais
2016/2017 da FPN para a mesma categoria.
5. APURAMENTOS
Aplica-se o definido no ponto 3 – Forma de disputa, do Regulamento Específico de Provas
Oficiais de Polo Aquático da FPN de 2016/2017.
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SUB 17 MASCULINO
Campeonatos de Apuramento Regional e Regional
1. DATAS
A divulgar em circular.
2. PARTICIPAÇÃO
Podem participar os jogadores do género masculino, que tenha idade em conformidade com o
disposto no artigo 12º do Regulamento Específico de Provas de Polo Aquático 2016/2017 da FPN.
3. INSCRIÇÕES

3.1. Cumpre-se o exposto no ponto 4 das Disposições Gerais do presente regulamento;
3.2. Para cada categoria, a participação de equipas não pertencentes à ANL nos Campeonatos
Regionais, não implica a inscrição no Campeonato de Apuramento Regional, mas a sua
participação será sempre em regime de extra-competição;

3.3. Cada sócio desportivo filiado na ANL poderá inscrever mais do que uma equipa: B,C, em
regime extra-competição;

3.4. Cada sócio desportivo filiado na ANL, com equipa Sub-20 feminina, poderá inscrevê-la em
regime extra-competição no Campeonato Regional.
4. FORMA

4.1. As equipas inscritas no campeonato de apuramento regional jogam todos contra todos a
duas voltas, preferencialmente no sistema jornadas concentradas;

4.2. As equipas inscritas no campeonato de apuramento regional jogam uma terceira volta todos
contra todos, após terminar o referido campeonato. Os jogos disputados no campeonato de
apuramento regional servem para pontuação e classificação do campeonato regional;

4.3. Os jogos serão efetuados de preferência ao fim de semana;
4.4. Conforme definido no Regulamento Específico de Provas Oficiais de Polo Aquático da FPN
(2016-2017), todos os jogos quer nas fases de apuramento regionais, quer nos regionais,
serão jogados segundo a normativa de 4 (quatro) períodos de 8 (oito) minutos de tempo útil
de jogo, com intervalos de 2 (dois) minutos.
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4.5. Para todos os jogos, quer nas fases de apuramento regionais, quer nos Campeonatos
Regionais, estarão apenas disponíveis para cada equipa, 2 (dois) time-outs por jogo;

4.6. Para os casos omissos, aplicar-se-á o definido em regulamento específico de provas oficiais
2016/2017 da FPN para a mesma categoria.
5. APURAMENTOS
Aplica-se o definido no ponto 3 – Forma de disputa, do Regulamento Específico de Provas
Oficiais de Polo Aquático da FPN de 2016/2017.
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SUB 15 MASCULINO
Campeonato de Apuramento Regional e Regional
1. DATAS
A divulgar em circular.
2. PARTICIPAÇÃO
Podem participar os jogadores do género masculino, que tenha idade em conformidade com o
disposto no artigo 12º do Regulamento Específico de Provas de Polo Aquático 2016/2017 da FPN.
3. INSCRIÇÕES

3.1. Cumpre-se o exposto no ponto 4 das Disposições Gerais do presente regulamento;
3.2. Para cada categoria, a participação de equipas não pertencentes à ANL nos Campeonatos
Regionais, não implica a inscrição no Campeonato de Apuramento Regional, mas a sua
participação será sempre em regime de extra-competição;

3.3. Cada sócio desportivo filiado na ANL poderá inscrever mais do que uma equipa: B,C, em
regime extra-competição;

3.4. Cada sócio desportivo filiado na ANL, com equipa Sub-18 feminina, poderá inscrevê-la em
regime extra-competição no Campeonato Regional.
4. FORMA

4.1. As equipas inscritas no campeonato de apuramento regional jogam todos contra todos a
duas voltas, no sistema de jornadas concentradas;

4.2. As equipas inscritas no campeonato de apuramento regional jogam uma terceira volta todos
contra todos, após terminar o referido campeonato. Os jogos disputados no campeonato de
apuramento regional servem para pontuação e classificação do campeonato regional;

4.3. 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;

4.4. Para todos os jogos, quer nas fases de apuramento regionais, quer nos Campeonatos
Regionais, estarão apenas disponíveis para cada equipa, 2 (dois) time-outs por jogo;

4.5. A bola a utilizar é a WP4;
4.6. Neste escalão não se aplicará a regra FINA WP 14.3 d);
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4.7. Para os casos omissos, aplicar-se-á o definido em regulamento específico de provas oficiais
2016/2017 da FPN para a mesma categoria.
5. APURAMENTOS
Aplica-se o definido no ponto 3 – Forma de disputa, do Regulamento Específico de Provas
Oficiais de Polo Aquático da FPN de 2016/2017.
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SUB 13 MISTOS
Campeonato de Apuramento Regional e Regional
1. DATAS
A divulgar em circular.
2. PARTICIPAÇÃO
Podem participar os jogadores do género masculino, que tenha idade em conformidade com o
disposto no artigo 12º do Regulamento Específico de Provas de Polo Aquático 2016/2017 da FPN.
3. INSCRIÇÕES

3.1. Cumpre-se o exposto no ponto 4 das Disposições Gerais do presente regulamento.
3.2. Para cada categoria, a participação de equipas não pertencentes à ANL nos Campeonatos
Regionais, não implica a inscrição no Campeonato de Apuramento Regional, mas a sua
participação será sempre em regime de extra-competição;

3.3. Cada sócio desportivo filiado na ANL poderá inscrever mais do que uma equipa: B,C, em
regime extra-competição.

3.4. Cada sócio desportivo filiado na ANL, com equipa Sub-16 feminina, poderá inscrevê-la em
regime extra-competição no Campeonato Regional.
4. FORMA

4.1. As equipas inscritas no campeonato de apuramento regional jogam todos contra todos a
duas voltas, no sistema de jornadas concentradas;

4.2. As equipas inscritas no campeonato de apuramento regional jogam uma terceira volta todos
contra todos, após terminar o referido campeonato. Os jogos disputados no campeonato de
apuramento regional servem para pontuação e classificação do campeonato regional;

4.3. O jogo terá a duração de 6 períodos, com duração de 4 minutos, de tempo útil, por período
e com 2 minutos de intervalo entre todos os períodos;

4.4. Não há possibilidade de pedir Time-Out;
4.5. Não se aplicará no Campeonato de Apuramento Regional o ponto 6, do ponto 2 –
Participação, da ´página 45 do Regulamento Específico de Provas Oficiais de Polo Aquático
2016/2017 da FPN;
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4.6. Durante os 4 primeiros períodos de jogo não se poderão efetuar substituições (com
exceção das circunstancias de lesão ou sangramento e ainda de 3 faltas pessoais) no
decorrer dos mesmos. Será permitido realizar as substituições pretendidas, no decorrer dos
2 últimos períodos do jogo;

4.7. É obrigatório que todos os jogadores nomeados na ata de jogo joguem pelo menos 1
período completo do jogo, devendo fazê-lo nos primeiros 4 períodos. Os oficiais de mesa
deverão anotar esse cumprimento e sinalizar, através de uma luz no marcador ou de uma
bandeira, quando uma equipa já cumpriu essa obrigação. Deverão os árbitros obrigar as
equipas a cumprir este ponto;

4.8. A bola a utilizar é a WP:3;
4.9. Neste escalão não se aplica a regra FINA WP 14.3 d);
4.10.

Para os casos omissos, aplicar-se-á o definido em regulamento específico de provas
oficiais 2016/2017 da FPN para a mesma categoria.

5. APURAMENTOS
Aplica-se o definido no ponto 3 – Forma de disputa, do Regulamento Específico de Provas
Oficiais de Polo Aquático da FPN de 2016/2017.
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“Bolagua”
Festivais Regionais
1. DATAS
A ANL irá apoiar, através da sua divulgação, quaisquer festivais de mini-pólo que venham a ser
organizados pelos sócios desportivos nela filiada.
2. ORGANIZAÇÃO
Aguardar regulamento técnico por parte da FPN.

3. FORMA
Aguardar regulamento técnico por parte da FPN.
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