CIRCULAR Nº 21-17
27/07/2017

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Clubes
ASSUNTO: Taxas de inscrição e pagamentos
Taxas de inscrição
Informa-se que as taxas de inscrição nas competições nacionais sofrerão uma alteração para o
ciclo (2017-2020). Estas alterações entram em vigor no dia 1 de setembro de 2017, tendo as
mesmas sido aprovadas em reunião do conselho de gestão e de direção de 5 de julho.
NATAÇÃO PURA
Individual

2.20€

Estafetas

6.60€

AGUAS ABERTAS
5.50€ / atleta

NATAÇÃO ADAPTADA
Individual

4.40€

Estafetas

6.60€

MASTERS
Aguas Abertas

7.70€

Natação Pura – Individual

3.85€

Natação Pura – Estafetas

11.00€
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NATAÇÃO SINCRONIZADA
Figuras

2.75€

Esquema
Absoluto

Técnico

Esquema Livre

Livre Combinado

Sénior Solo

2.75€

Dueto

5.50€

Equipa

8.80€

Solo

4.40€

Dueto

8.80€

Equipa

13.20€
13.20€

POLO AQUÁTICO
Taxas de inscrição
1) Com exceção das Supertaças (M&F), Taça de Portugal (M&F) e Torneio da categoria de
Minis, 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) A taxa de inscrição deverá ser liquidada juntamente com o primeiro pedido de validação
da listagem de acreditação dessa prova.
3) As taxas de filiação e renovação de Atletas, Treinadores, dirigentes e outros agentes
desportivos serão indicados pelas respetivas AT.
4) 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 junto da respetiva AT.
b. Infra está o quadro com as taxas de arbitragem
c. Na época 2017/2018 as taxas de arbitragens serão cobradas através da emissão
de fatura pelos serviços da FPN.
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Taxa de arbitragem
Taxa arbitragem*
Prova
Masculino Feminino
Campeonato nacional da 1.ª divisão - 1ª e 2ª fase

190 €

158 €

Campeonato nacional da 1.ª divisão - play off final

211 €

182 €

Campeonato nacional da 2.ª divisão

158 €

Supertaça “Carlos Meinedo”

169 €

169 €

Taça De Portugal

158 €

158 €

Taça de portugal - final 8 e final 4

169 €

169 €

Restantes Provas

137 €

137 €

-

*) Taxa por jogo a dividir pelos clubes intervenientes
PAGAMENTOS
Todas as inscrições ficarão condicionadas à receção do respetivo pagamento, e comprovativo
do mesmo, que poderá ser efetuado por transferência bancária para o NIB
0018.0003.13330170020.88 ou IBAN PT50.0018.0003.13330170020.88, ou ainda por depósito
em conta nº 0003.13330170020 do Banco Santander. As inscrições serão definitivamente
anuladas, se o pagamento não for efetuado até à divulgação da lista final de participantes,
excetuando inscrições de valor inferior a 5 Euros.
Nota: Como forma de evitar situações de anulação de inscrições solicita-se aos clubes o
envio do comprovativo de pagamento em simultâneo com as inscrições para a
competição.
Pela FPN

António José Silva
Presidente
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