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Encontra em anexo o Regulamento Desportivo e Específico Polo Aquático da ANL provisório, 
para a época 2016/2017. 

Deverão os responsáveis dos clubes nossos associados com atividade em Polo Aquático enviar 
para a direção técnica da ANL, até dia 3 de Outubro, todas as sugestões de alteração e/ou de 
acrescento aos referidos Regulamentos. 

Na ausência de sugestões, serão os referidos regulamentos para a época 2016/2017 submetidos 
para aprovação em sede de direção ANL e posteriormente enviados para homologação. 

 

 
 

Em anexo à presente circular encontram-se os Quadros Competitivos provisórios para a época 
2016/2017, referentes aos Campeonatos de Apuramento Regional e Campeonato Regional, sendo 
que os Quadros Competitivos apresentados apenas contemplam os clubes da ANL. 

 
 

 
 

Envia-se em anexo a Tabela Provisória de Resumo das Taxas de Participação para os 
campeonatos organizados pela ANL para a época 2016/2017, sendo que as mesmas contemplam 
apenas a participação dos clubes da ANL. 

 
 

 
 

Informa-se que, em respeito ao decidido em reunião técnica realizada no dia 20 de Setembro de 
2016, os clubes não pertencentes à área de jurisdição da ANL tiveram até ao passado dia 26 de 
Setembro para apresentar as inscrições nos devidos escalões, com vista à possibilidade de 
integrarem os Campeonatos Regionais da ANL. 

 

1. REGULAMENTO DESPORTIVO E ESPECÍFICOS ANL 
  

2. QUADROS COMPETITIVOS 
  

3. TAXAS DE PARTICIPAÇÃO 2015/2016 
 

  

4. PARTICIPAÇÃO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS 
  

CIRCULAR Nº 03 - 16/17 
 

Lisboa, 27 de Setembro de 2016 
 
 

DEPARTAMENTO: Polo Aquático 
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Na sequência da conclusão deste processo, a única proposta oficial que chegou à ANL foi 

realizada por parte da Associação de Natação do Alentejo, a qual apresenta: uma equipa SUB13 e 
uma de SUB17 do Aminata, e uma equipa de SUB17 e uma de SUB18 do Coral.  

Aquela proposta esclarece ainda que a participação das equipas, nas situações que envolve o 
fator casa, poderão ser realizadas numa das seguintes variantes:  

1. Os jogos, ou jornadas concentradas, realizados/as pelas equipas extra associativas teriam 
lugar em Coruche;  

2. Os jogos, ou jornadas concentradas, realizados/as pelas equipas extra associativas teriam 
lugar em casa do adversário sem custos acrescidos. 

Após esta informação, e tendo em conta os quadros competitivos e taxas de participação 
provisórios divulgados, solicita-se aos responsáveis dos clubes nossos associados, que se 
manifestem relativamente à integração ou não de cada uma das equipas extra associativas, tendo em 
conta o seu escalão (SUB13, SUB17 e SUB19). 

As equipas extra associativas só serão integradas caso seja manifestada total unanimidade por 
parte das equipas que disputam cada um dos respetivos campeonatos. Para manifestar o interesse 
de integração de uma ou mais equipas, os responsáveis dos clubes ANL têm até ao dia 3 Outubro 
de 2016 para formalizar por e-mail direcionado a dtr.pa@anlisboa.pt. 

Caso não exista formalização ou que esta não seja unânime, será assumido por parte do 
Departamento Técnico da ANL que a integração de uma ou mais equipas não é exequível. 

A ANL publicará até ao dia 7 de Outubro a decisão com os respetivos quadros competitivos e 
taxas de participação retificados. 

 

 
 

Informa-se que o Torneio de Abertura de Absolutos se irá realizar no fim de semana de 22 e 23 de 
Outubro de 2016, com horários e locais a serem indicados. Solicita-se a confirmação da participação 
dos clubes até 3 de Outubro de 2016. 

 

5. TORNEIO DE ABERTURA ANL DE ABSOLUTOS MASCULINOS 
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Conforme acordado em reunião técnica de 20 de Outubro de 2016, o formato do Torneio, será o 
seguinte: 

 
• 1ª Fase – Fase de Grupos (Grupo A e B); 
• 2ª Fase - Os terceiros classificados de cada grupo, disputarão o 5º e o 6º lugar da 

classificação; 
 Os segundos classificados de cada grupo, disputarão o 4º e o 3º lugar da 

classificação; 
 Os primeiros classificados de cada grupo, disputarão o 1º e o 2º lugar da 

classificação. 
 
 

 
 

Informa-se que à data de hoje e por razões alheias à Associação de Natação de Lisboa, não foram 
ainda observadas todas as condições para que se possa realizar a cerimónia de entrega de prémios 
de Polo Aquático, referentes à época 2015-2016, programada para o dia 2 de Outubro.  

Acautelando a possibilidade de poder-se verificar um adiamento demasiado tardio, foi decidido 
pela Direção e Direção Técnica o adiamento da cerimónia para o dia 9 de Outubro de 2016, a 
partir das 18h00, no Auditório do Complexo de Piscinas do Jamor. 

Convidam-se os atletas os seus familiares, os treinadores e os responsáveis dos clubes a estarem 
presentes nesta cerimónia. 

 
 
O Diretor Técnico Regional para o Pólo-Aquático da ANL 

 

Ivo Fernandes 

6. CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS - ADIAMENTO 
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