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1. POLO AQUÁTICO 
 

 

a) Abertura de época 2016/2017 
 
A época desportiva de 2016/2017 inicia-se no dia 05 de Setembro 2016. 
 
 

b) Inscrição de equipas nas provas oficiais 
 

1) 04.09.2016 – Data limite para a inscrição ou renuncia na PO 1; 
2) 12.09.2016 – Data limite para a inscrição ou renuncia na PO 2 e PO 5; 
3) 31.10.2016 – Data limite para as AT’s enviarem á FPN os regulamentos dos respetivos 

Campeonatos Regionais de grupos de idades; 
4) 30.11.2016 – Data limite para as AT’s indicarem as suas equipas que estão a participar 

nos respetivos Campeonatos Regionais ou na falta deste, que estão interessadas em 
participar na fase intermédia/final dos Campeonatos Nacionais. 

5) 01.12.2016 – Data limite para aceitação de candidaturas à organização das diversas 
fases finais dos campeonatos de grupos de idades. 

6) 01.12.2016 – Data limite para a inscrição na PO 18 (Torneio Inverno). 
7) 01.06.2017 - Data limite para a inscrição na PO 18 (Torneio verão). 

 
 

c) Bola Oficial 
 
Para a próxima época a bola oficial dos diversos Campeonatos Nacionais é da marca TURBO. 
 
A FPN em parceria com a empresa TURBO oferecerá, na época 2016/17, 8 bolas oficiais a 
cada equipa das PO 1, PO 2 e PO 5. 
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d) Taxas 
 

1) Com exceção das Supertaças (M&F), Taça de Portugal (M&F) e Torneio Nacional 
BOLAGUA, as inscrições de equipas nas diversas provas oficiais estão sujeitas a uma 
taxa administrativa no valor de 100 € cada. Nas provas de grupos de idades esta taxa só 
se aplica às equipas participantes nas fases intermédias e ou final. 
 

2) As taxas de filiação e renovação de Atletas, Treinadores, dirigentes e outros agentes 
desportivos serão indicados pelas respetivas AT. 
 

3) Normas financeiras relativas às taxas de filiação, inscrição e de arbitragem 
 

a. As taxas de filiação, revalidação e transferência de atletas e demais agentes 
desportivos devem ser obrigatoriamente liquidadas no ato; 

 
b. No anexo 9 está o quadro com as taxas de arbitragem 

 

c. As taxas de arbitragens da PO1, PO2 e PO5, podem ser pagas no máximo em 4 
prestações, contudo devem estar totalmente liquidadas antes do último jogo de 
cada equipa respetivamente. 

 

d. De cada vez que um clube solicitar uma validação de uma listagem de 
acreditação terá que liquidar no ato ou enviar comprovativo de transferência, uma 
taxa de 0,5 € por cada elemento constante na listagem. No caso de o prazo de 
apresentação da listagem ser ultrapassado, a validação estará sujeita a uma 
sobretaxa conforme o disposto no regulamento de provas. 

 

e) Regulamentos 
 

No link seguinte pode ser encontrado o Regulamento de Provas Nacionais de Polo-
Aquático – revisão Julho 2016 
 
 
http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/regulamentos/14709941
19-regulamento-de-competicoes-nacionais-de-polo-aquatico 
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f) Anexos 
 
Nos anexos estão os seguintes documentos: 
 
1 - Designação das provas oficiais; 
2 - Categorias de acordo com o Regulamento Geral; 
3 - Mapa de idades mínimas por prova; 
4 - Mapa de escalões etários, Tempo de jogo e dimensões da bola; 
5 - Planeamento de datas das Provas Nacionais; 
6 - Medidas do Campo; 
7 - Provas Oficiais / Treinadores qualificados; 
8 - Dias dos jogos; 
9 - Taxa de arbitragem; 
10 - Matriz de jogos; 
11 - Ficha de inscrição em provas oficiais 

 

 

2. DIVERSOS 

2º Manchester International Swim Meet 2016 

 

Realiza-se em Manchester (GBR) a 22 e 23 de Outubro, o 2º Manchester International Swim 
Meet 2016. Mais informações através de comastinternational@gmail.com 

 

 
Pela FPN 
 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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