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POLO AQUÁTICO
Regulamento Desportivo
I Torneio de Polo Aquático
ANL/EPAL
“Eu bebo água da torneira”

Regulamento Desportivo Polo Aquático 2018/2019

I Torneio de Polo Aquático ANL-EPAL “Eu bebo água da torneira”
S16 Masculinos e Femininos
1. DATAS e LOCAL
1.1. Dia 1 de julho de 2018 na Piscina do Sport Algés e Dafundo.
2. PARTICIPAÇÃO
2.1. Podem participar os atletas do gênero masculino e feminino, nascido em 2002 e mais novos.
3. FORMA
4.1. Cada equipa poderá utilizar um máximo de 15 atletas por jogo, sendo 13 de campo e 2 guardaredes;
4.2. Para todos os jogos estarão apenas disponíveis para cada equipa, 2 time-outs por jogo;
4.3. O modelo adotado é “todos contra todos” a 1 volta;
4.4. Em caso de empate haverá desempate através de uma sequência de 3 penaltis alternados por
equipa, e em caso de permanência do mesmo segue-se rodas de 1 penalti até se desfazer o
empate;
4.5. Os castigos são cumpridos no jogo imediatamente a seguir e não são transitórios para outras
competições;
4.6. Os cartões brancos atribuídos a qualquer elemento do recinto de jogo, contarão para o prémio
“fair-play”, que pode ser individual ou de equipa, decidido pela organização após recolha dos
dados;
4.7. Qualquer acontecimento não previsto no presente regulamento remete para o Regulamento
Desportivo de Polo Aquático da ANL e/ou decisão da organização.

4. MODELO DA COMPETIÇÃO
•

9h30 – Reunião Técnica

•

10h00 – 1º Jogo Masculino – ANL x CAP

•

11h15 – 1º Jogo Feminino – ANL x AAC

•

12h30 – 2º Jogo Masculino – CAP x ANALG

•

14h30 – 2º Jogo Feminino – CAP x AAC

•

15h45 – 3º Jogo Masculino – ANL x ANALG

•

17h00 – 3º Jogo Feminino – ANL x CAP

•

18h00 – Entrega de Prémios
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