CIRCULAR Nº 20 - 16/17
Lisboa, 12 de Dezembro de 2016
DEPARTAMENTO: Polo Aquático

1. AVISO
A Direção e Direção Técnica da ANL têm tido ao longo das últimas épocas desportivas uma
atitude de compreensão e adaptação à realidade, pelo desenvolvimento que se tem verificado na
modalidade, não tendo aplicado certas multas e/ou coimas previstas no regulamento desportivo, em
particular no que concerne a procedimentos administrativos e de adiamento de jogos.
Tendo em vista a uma melhor organização e responsabilização dos clubes, para além de ser
entendimento que tem de existir uma política que promova a total igualdade de oportunidades e
regras para com todos os clubes envolvidos, a Direção e Direção Técnica da ANL tomaram
conjuntamente a decisão de a partir do dia 1 de Janeiro de 2017 aplicar na íntegra o que
regulamentarmente se encontra previsto no que se refere a coimas e multas.

2. REUNIÃO CLUBES PA
Com o objetivo de fazer o ponto de situação da atual época e procurar definir estratégias para
o Polo Aquático na ANL, convocam-se os clubes associados com Polo Aquático para uma reunião
técnica, para o próximo dia 19 de Dezembro de 2016 em sede da ANL pelas 20h, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Ponto de situação dos atuais campeonatos regionais;
2. Estágios e Seleções regionais;
3. Estratégia para projeção do Polo Aquático na ANL;
4. Outros assuntos.
Agradece-se confirmação de presença por parte dos técnicos.

3. PAGAMENTO DAS TAXAS DE PARTICIPAÇÃO
Tendo sido emitida a faturação aos clubes das taxas de participação nos diversos campeonatos
regionais de Polo Aquático, devem os clubes que ainda não realizaram o devido pagamento
apresentar aos serviços administrativos para o email geral@anlisboa.pt até ao próximo dia 20 de
Dezembro de 2016 proposta de liquidação das mesmas.
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Todas as propostas recebidas que sejam diferentes do pagamento integral até 31 de Dezembro
serão sujeitas a aprovação pela Direção da ANL.

O Diretor Técnico Regional para o Pólo-Aquático da ANL

Ivo Fernandes
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