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Em seguimento às alterações preconizadas pelo Regulamento Desportivo Regional de Polo Aquático para 
a época 2017/2018, a conhecida listagem onomástica deu lugar à “Ficha de Inscrição”, que ganhou maior 
importância no vínculo dos atletas nela constante aos diversos campeonatos em disputa. 

Irá competir aos Serviços Administrativos, em conjugação com o Departamento Técnico da modalidade, a 
verificação e validação da regularidade da inscrição de cada um dos agentes desportivos inscritos. Esta 
validação é vinculativa, mas não retira aos clubes a responsabilidade dos pedidos de inscrição efetuados, na 
eventualidade de uma infração regulamentar e ou disciplinar ser cometida.  

Em anexo ao presente comunicado, envia-se a nova ficha de inscrição. Para agilizar e simplificar o 
tratamento relativo a estas fichas, implementam-se os seguintes procedimentos: 

 Quando da primeira inscrição, a ficha modelo deve ser devidamente preenchida pelo clube, com 
todos os dados de identificação solicitados preenchidos, observando as seguintes diretrizes no 
preenchimento dos campos: 

o Nome: Os três nomes como constam no FPNSystem 
o Data de Nascimento: correta, como consta no FPNSystem 
o Escalão: relativo à nomenclatura do campeonato a que a idade do atleta diz respeito 
o Nº Filiação: como consta no FPNSystem, ou em branco caso ainda não atribuído 

 Após a validação da ficha e o seu envio em PDF pelos serviços da ANL, não será necessário ao 
clube voltar a enviar nova ficha para o mesmo campeonato. 

 Quando necessária alteração à ficha, por atualização de data de validade de exame médico ou 
inscrição de jogadores, treinadores ou delegados, tal deve ser solicitado através do formulário 
“Pedido Alteração Ficha Inscrição”, que segue em anexo ao presente comunicado. Competirá à 
ANL a manutenção das fichas de inscrição.  

 O prazo para os pedidos de alteração às fichas de inscrição, encontra-se estipulado nas 
disposições gerais do regulamento desportivo (artigo 2.4). 

 Todos os pedidos de inscrição ou alteração têm de ser enviados para filiacao@anlisboa.pt e para 
dtr.pa@anlisboa.pt.  

 
 

Pela Direcção 

 

Miguel Santos 
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