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PO1 – CAMPEONATO NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO MASCULINOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Vencedor do CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO é atribuída uma Taça ou Troféu e vinte e 
cinco medalhas ao 1º e 2º Classificados. 

2 – Será atribuído um Troféu ao melhor marcador da prova no somatório dos golos da 1ª e 2ª Fase. 

3 – Será atribuído um prémio ao 7 ideal do Campeonato. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - Na época 2014/15, o Campeonato Nacional da 1ª Divisão é composto por 8 Clubes. 

2 - Os Clubes terão de proceder a uma inscrição, em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo 
todos os requisitos regulamentares. 

3 – Os Clubes participantes no CN1ª estão obrigados a participar em provas de pelo menos 1 categoria 
de idades inferiores do mesmo género.  

4 - Cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, devendo para isso enviar uma 
listagem de acreditação sempre que ocorram alterações, e respeitando quando for o caso o disposto no 
Capitulo IV do RPPA. O prazo limite a partir do qual os Clubes não poderão alterar os jogadores 
constantes da listagem são as 24 horas do 2º dia útil que antecede a ultima jornada da 1ª Fase. 

5 – Podem participar os jogadores do género masculino nascidos em 1997 e mais velhos da categoria 
absoluta e ainda os nascidos em 1998 e 1999 da categoria imediatamente inferior em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA 

Disputa-se em 3 Fases: 

1ª FASE - FASE DE APURAMENTO. 

- Participantes: 

- 8 Equipas 

- Forma de disputa: 

- Todos contra todos a 2 voltas (14 jornadas) 

- Consequências: 

- As 4 equipas melhores classificadas disputam a 2ª Fase - Série dos Primeiros. 

- Do 5º ao último classificado, disputam a 2ª Fase - Série dos Últimos. 

- As equipas transportam para a 2.ª Fase 50% do total de pontos obtido na 1.ª Fase (os 
resultados obtidos serão arredondados para valores inteiros, aplicando-se as regras 
matemáticas para arredondamento de algarismos decimais até à unidade mais próxima, sendo 
que às 5 décimas arredonda para o valor superior. 
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2ª FASE (Série dos primeiros) - Para classificação e acesso ao Play-Off que determina o Campeão 
Nacional 

- Participantes: 

- 4 Melhor classificados da 1ª Fase. 

- Forma de disputa: 

- Todos contra todos a 2 voltas (6 jornadas). 

- Consequências: 

- O 1º e 2º classificado disputam em sistema de Play-Off o apuramento de Campeão Nacional. 

2ª FASE (Série dos Últimos) - Para atribuição de classificação 

- Participantes: 

- Do 5º ao 8º classificado da 1ª Fase 

- Forma de disputa: 

- Todos contra todos a 2 voltas (6 jornadas) 

- Consequências: 

- Estabelece a classificação final das equipas do 5º ao 8º lugar. 

- As equipas classificadas em 7º e 8º lugar são despromovidas ao Campeonato Nacional da 2ª 
divisão da época seguinte. 

 

3ª FASE - PLAY-OFF FINAL - Apuramento de Campeão Nacional. 

- Participantes: 

- 1º e 2º classificados da 2ª Fase 

- Forma de disputa: 

- Play-Off à melhor de 3 jogos. O 1º e 3º jogo (caso se efetue o 3.º Jogo) serão sempre 
realizados em casa da equipa do 1º classificado. 

- Consequências: 

- O 1º classificado é Campeão Nacional. 

 

4 – CASOS OMISSOS  

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 
aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações.  



REGULAMENTO ESPECIFICO DE PROVAS OFICIAIS DE POLO-AQUATICO 2014/2015 

 

8 FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO 

 

PO2 – CAMPEONATO NACIONAL DA 2.ª DIVISÃO MASCULINOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Vencedor do CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISÃO é atribuída uma Taça ou Troféu e vinte e 
cinco medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 – Será atribuído um Troféu ao melhor marcador da prova, na Fase Nacional. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - No Campeonato Nacional da 2.ª Divisão participam os Clubes de acordo com as classificações obtidas 
na época anterior e que não estejam qualificados para jogar no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. 
Podem também participar todos os Clubes que queiram, devendo proceder a uma inscrição, em data a 
indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos regulamentares. 

2 – Podem participar as equipas Filiais respeitando o disposto no Capitulo IV do RPPA. 

3 Cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, devendo para isso enviar uma listagem 
de acreditação sempre que ocorram alterações, e respeitando quando for o caso o disposto no Capitulo 
IV do RPPA. O prazo limite a partir do qual os Clubes não poderão alterar os jogadores constantes da 
listagem são as 24 horas do 2º dia útil que antecede a ultima jornada da 1ª Fase. 

4 – Podem participar os jogadores do género masculino nascidos em 1997 e mais velhos da categoria 
absoluta e ainda os nascidos em 1998 e 1999 da categoria imediatamente inferior em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1ª FASE – ZONAL – Apuramento das equipas para a Fase Nacional 

- Participantes: 

- X Equipas inscritas (este formato é compatível até 24 clubes), divididas em 2 zonas (com 
numero aproximado), agrupadas por aproximação geográfica da piscina indicada como casa, de 
“Norte para Sul” e de “Ponte para Nascente”. 

- Forma de disputa: 

- Todos contra todos a 2 voltas 

- Consequências: 

- As 2 equipas melhor classificadas, de cada zona, disputam a 2ª Fase – Fase Nacional - 
Apuramento Campeão Nacional. 

 

2ª FASE – FASE NACIONAL - Apuramento de Campeão Nacional 

- Participantes: 

- As 2 equipas melhor classificadas de cada uma das zonas da 1ª Fase (4 equipas) 
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- Forma de disputa: 

- Todos contra todos a 2 voltas (6 jornadas) 

- Consequências: 

- O 1º classificado é declarado CAMPEÃO NACIONAL da 2ª Divisão; 

- Os primeiros 2 clubes elegíveis para subir de divisão, são promovidos na época seguinte ao 
CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª. DIVISÃO. 

 

4 – CASOS OMISSOS  

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 
aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO3 – XIII SUPERTAÇA “CARLOS MEINEDO” MASCULINOS  

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao vencedor da prova será atribuída uma Taça, denominada SUPERTAÇA e vinte medalhas.  

2 - Ao Clube finalista será entregue uma miniatura da mesma Taça e vinte medalhas  

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - É obrigatória a participação do Campeão Nacional da 1ª Divisão e do Vencedor da Taça de Portugal, 

ou do finalista vencido no caso de haver coincidência. 

2 – Cada Clube pode inscrever um máximo de 20 jogadores, devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação para validação junto da FPN, que deverá ser recebida como prazo limite, 2 dias úteis antes 
do jogo, acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento e utilizar um máximo de 13 no jogo. 

3 - Podem participar os jogadores do género masculino nascidos em 1997 e mais velhos da categoria 

absoluta e ainda os nascidos em 1998 e 1999 da categoria imediatamente inferior em conformidade 

com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

A SUPERTAÇA é disputada entre os Vencedores do Campeonato Nacional da 1ª Divisão e da Taça de 

Portugal ou do finalista vencido no caso de haver coincidência num único jogo, e deve apurar uma 

equipa vencedora. No caso de empate aplicam-se os critérios do ponto 4 do artigo 7º do RPNPA. 

 

4 – CASOS OMISSOS  

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 

em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO4 - TAÇA DE PORTUGAL MASCULINOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao vencedor da prova será atribuída uma Taça, denominada TAÇA DE PORTUGAL e vinte medalhas  

2 - Ao Clube finalista será entregue uma miniatura da mesma Taça e vinte medalhas 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 – A participação é obrigatória para os Clubes da PO1 e PO2. 

2 – Prova de Inscrição Facultativa para os restantes Clubes, cuja data limite será comunicada em circular. 

3 – Cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, devendo para isso enviar uma 
listagem de acreditação para validação junto da FPN, que deverá ser recebida como prazo limite, 2 dias 
úteis antes do jogo, acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento. 

4 - Podem participar os jogadores do género masculino nascidos em 1997 e mais velhos da categoria 
absoluta e ainda os nascidos em 1998 e 1999 da categoria imediatamente inferior em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1 - A prova será disputada no sistema de eliminatórias a um jogo, devendo terminar com uma equipa 
vencedora. No caso de empate aplicam-se os critérios do ponto 4 do artigo 7º do RPNPA. 

2 - Os Clubes do Campeonato Nacional da 1ª Divisão participam a partir dos 1/8 Final;  

3 - Os 4 primeiros classificados no final da 1ª Fase do Campeonato Nacional da 1ª Divisão são “cabeças 
de série” (Não se defrontarão entre si) nos 1/8 Final;  

4 – A FINAL 8 na qual se jogarão os ¼ Final, ½ Final e Final será disputada em 3 dias consecutivos e na 
mesma piscina. 

5 - O sorteio para as diferentes eliminatórias será efetuado pelo menos 3 semanas antes, de acordo com 
os termos regulamentares. 

 

4 – CASOS OMISSOS  

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 
aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 

  



REGULAMENTO ESPECIFICO DE PROVAS OFICIAIS DE POLO-AQUATICO 2014/2015 

 

12 FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO 

 

PO5 - CAMPEONATO NACIONAL 1ª DIVISÃO FEMININOS  

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Vencedor do CAMPEONATO NACIONAL DA 1ª DIVISÃO é atribuída uma Taça ou Troféu e vinte e 
cinco medalhas ao 1º e 2º Classificados. 

2 – Será atribuído um Troféu á melhor marcadora da prova no somatório dos golos da 1ª e 2ª fase. 

3 – Será atribuído um prémio ao 7 ideal do Campeonato. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - Na época 2014/15, o Campeonato Nacional da 1ª Divisão é composto pelos Clubes que se 
inscreverem. 

2 - Os Clubes terão de proceder a uma inscrição, em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo 
todos os requisitos regulamentares. 

3 - Cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadoras, devendo para isso enviar uma 
listagem de acreditação antes do início da prova com os intervenientes. O prazo limite a partir do qual 
os Clubes não poderão alterar as jogadoras constantes da listagem são as 24 horas do 2º dia útil que 
antecede a ultima jornada da 1ª Fase. 

4 – Podem participar as jogadoras do género feminino nascidas em 1997 e mais velhas da categoria 
absoluta e ainda as nascidas entre 1998 e 2001 das duas categorias imediatamente inferiores em 
conformidade com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA 

Disputa-se em 3 Fases: 

1ª FASE - FASE DE APURAMENTO. 

- Participantes: 

- 8 Equipas (ou numero diferente) 

- Forma de disputa: 

- Todos contra todos a 2 voltas (14 jornadas) 

- Consequências: 

- As 4 equipas melhores classificadas disputam a 2ª Fase - Série dos Primeiros. 

- Do 5º ao último classificado, disputam a 2ª Fase - Série dos Últimos. 

- As equipas transportam para a 2.ª Fase 50% do total de pontos obtido na 1.ª Fase (os 
resultados obtidos serão arredondados para valores inteiros, aplicando-se as regras 
matemáticas para arredondamento de algarismos decimais até à unidade mais próxima, sendo 
que às 5 décimas arredonda para o valor superior. 
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2ª FASE (Série dos primeiros) - Para classificação e acesso ao Play-Off que determina o Campeão 
Nacional 

- Participantes: 

- 4 Melhor classificados da 1ª Fase. 

- Forma de disputa: 

- Todos contra todos a 2 voltas (6 jornadas). 

- Consequências: 

- O 1º e 2º classificado disputam em sistema de Play-Off o apuramento de Campeão Nacional. 

2ª FASE (Série dos Últimos) - Para atribuição de classificação 

- Participantes: 

- Do 5º ao 8º classificado da 1ª Fase 

- Forma de disputa: 

- Todos contra todos a 2 voltas (6 jornadas) 

- Consequências: 

- Estabelece a classificação final das equipas do 5º ao 8º lugar. 

- As equipas classificadas em 7º e 8º lugar são despromovidas ao Campeonato Nacional da 2ª 
divisão da época seguinte. 

 

3ª FASE - PLAY-OFF FINAL - Apuramento de Campeão Nacional. 

- Participantes: 

- 1ª e 2ª equipa classificadas da 2ª Fase 

- Forma de disputa: 

- Play-Off à melhor de 3 jogos. O 1º e 3º jogo (caso se efetue o 3.º Jogo) serão sempre 
realizados em casa da equipa do 1º classificado. 

- Consequências: 

- O 1º classificado é Campeão Nacional. 

 

4 – CASOS OMISSOS  

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 



REGULAMENTO ESPECIFICO DE PROVAS OFICIAIS DE POLO-AQUATICO 2014/2015 

 

14 FEDERAÇÃO PORTUGUESA NATAÇÃO 

 

 

 

PO6 – XIII SUPERTAÇA “CARLOS MEINEDO” FEMININOS  

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao vencedor da prova será atribuída uma Taça, denominada SUPERTAÇA e vinte medalhas.  

2 - Ao Clube finalista será entregue uma miniatura da mesma Taça e vinte medalhas  

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - É obrigatória a participação do Campeão Nacional da 1ª Divisão e do Vencedor da Taça de Portugal, 

ou do finalista vencido no caso de haver coincidência. 

2 – Cada Clube pode inscrever um máximo de 20 jogadoras, devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação para validação junto da FPN, que deverá ser recebida como prazo limite, 2 dias úteis antes 
do jogo, acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento, e utilizar um máximo de 13 no jogo. 

3 - Podem participar as jogadoras do género feminino nascidas em 1997 e mais velhas da categoria 
absoluta e ainda as nascidas entre 1998 e 2001 das duas categorias imediatamente inferiores em 
conformidade com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

A SUPERTAÇA é disputada entre os Vencedores do Campeonato Nacional da 1ª Divisão e da Taça de 

Portugal ou do finalista vencido no caso de haver coincidência num único jogo, e deve apurar uma 

equipa vencedora. No caso de empate aplicam-se os critérios do ponto 4 do artigo 7º do RPNPA. 

 

4 – CASOS OMISSOS  

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 

em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO7 - TAÇA DE PORTUGAL FEMININOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao vencedor da prova será atribuída uma Taça, denominada TAÇA DE PORTUGAL e vinte medalhas  

2 - Ao Clube finalista será entregue uma miniatura da mesma Taça e vinte medalhas 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 – A participação é obrigatória para os Clubes participantes no Campeonato Nacional 1ª. 

2 – Prova de inscrição facultativa para os restantes Clubes, cuja data limite será comunicada em circular. 

3 – Cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadoras, devendo para isso enviar uma 
listagem de acreditação para validação junto da FPN, que deverá ser recebida como prazo limite, 2 dias 
úteis antes do jogo, acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento. 

4 - Podem participar as jogadoras do género feminino nascidas em 1997 e mais velhas da categoria 
absoluta e ainda as nascidas entre 1998 e 2001 das duas categorias imediatamente inferiores em 
conformidade com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1 - A prova será disputada no sistema de eliminatórias a um jogo, devendo terminar com uma equipa 
vencedora. No caso de empate aplicam-se os critérios do ponto 4 do artigo 7º do RPNPA. 

2 – A FINAL 4 na qual se jogarão as ½ Final e Final será disputada em 2 dias consecutivos e na mesma 
piscina. 

3 - O sorteio para as diferentes eliminatórias será efetuado pelo menos 3 semanas antes, de acordo com 
os termos regulamentares. 

 

4 – CASOS OMISSOS  

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 
aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO8 - CAMPEONATO NACIONAL SUB 19 MASCULINOS  

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Campeão Nacional será atribuída uma Taça, e vinte medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 - Serão atribuídos prémios individuais ao melhor guarda-redes, melhor marcador, jogador mais valioso 
e melhor 7, da Fase Final. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - Podem participar todos os Clubes que queiram, devendo proceder a uma inscrição junto da respetiva 
Associação de Natação, em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos 
regulamentares. A data limite para renúncia de participação na Fase Final, será 1 mês antes do seu 
início. 

2 – Na Fase Regional/Inter-Regional, cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, e na 
Fase Final pode inscrever um máximo de 20 (vinte), devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação com os intervenientes para a sua Associação de Natação, para esta a validar sempre que 
ocorrerem alterações, e utilizar um máximo de 13 por jogo. 

3 – Podem participar os jogadores do género masculino nascidos em 1996 e 1997 do escalão absoluto e 
ainda os nascidos entre 1998 e 2001 das duas categorias imediatamente inferiores, em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1ª FASE: REGIONAL. - CAMPEONATOS REGIONAIS E/OU INTER- REGIONAIS 

Após inscrição aberta nas Associações Regionais e em função do número de equipas inscritas, a FPN 
estabelecerá o número de regiões de prova, realizando-se em cada uma delas os respetivos 
campeonatos regionais. 

Nas Associações onde não exista um número mínimo de equipas a mesma juntar-se-á às da Associação 
mais próxima, para disputar um campeonato inter-regional, determinando a FPN qual a Associação 
responsável pela organização. 

- Forma de disputa: 

- As equipas serão agrupadas em séries, jogando todos contra todos a duas voltas (ou mais 
voltas para permitir ás equipas realizar um numero de jogos razoáveis). 

- Consequências: 

- Apuram 4 equipas para a Fase Final, que serão definidas pela FPN, em função do número de 
regiões e das equipas inscritas em cada uma delas. 

 

2ª FASE: FINAL 

- Participantes: 

- 4 Equipas apuradas da Fase Regional e/ou Inter-regional 
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- Forma de disputa: 

- Disputada em regime de concentração, numa única piscina e em duas fases. 

Fase - Apuramento: 

As equipas jogarão todos contra todos a uma volta determinando a classificação dos 
participantes. 

  Fase - Finais 

- 3º x 4º e 1º x 2º 

- Consequências: 

- O vencedor do jogo entre o 1° e o 2º classificado é o Campeão Nacional 

 

4 - DESEMPATES  

1 - Na Fase Final, disputada a uma volta, nenhum jogo poderá terminar “empatado”. 

2 – Para o disposto no ponto anterior, o desempate será nos termos previstos:  

a) Proceder-se-á à marcação de uma série de 5 (cinco) livres de 5 metros.  

b) Caso persista o empate, serão efetuadas marcações de séries de 1 (um) livre de 5m até se apurar um 
“vencedor”. 

c) Ao “vencedor” nesta condição serão atribuídos 2 pontos, e ao “vencido” 1 ponto. 

d) Em caso de igualdade pontual final, o resultado após a marcação de séries de livres de 5 metros 
contará para efeitos de desempate. 

e) Os golos marcados resultantes desse processo não contarão para efeitos de diferença de golos 
marcados e sofridos (goal-average) nem de melhor marcador. 

3 - No caso de igualdade pontual no final das diversas fases a classificação é estabelecida de acordo com 
o estipulado no Regulamento de Provas Nacionais. 

 

5 – CASOS OMISSOS  

No caso de o número de participantes na Fase Final ser diferente do previsto, o Dept.º Técnico da FPN 
decidirá sobre a melhor forma de disputa. 

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO9 - CAMPEONATO NACIONAL SUB 19 FEMININOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Campeão Nacional será atribuída uma Taça, e vinte medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 - Serão atribuídos prémios individuais, á melhor guarda-redes, melhor marcadora, jogadora mais 
valiosa e melhor 7, da Fase Final. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - Podem participar todos os Clubes que queiram, devendo proceder a uma inscrição junto da respetiva 
Associação de Natação, em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos 
regulamentares. A data limite para renúncia de participação na Fase Final, será 1 mês antes do seu 
início. 

2 – Na Fase Regional/Inter-Regional, cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, e na 
Fase Final pode inscrever um máximo de 20 (vinte), devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação com os intervenientes para a sua Associação de Natação, para esta a validar sempre que 
ocorrerem alterações, e utilizar um máximo de 13 por jogo. 

3 – Podem participar as jogadoras do género feminino nascidas em 1996 e 1997 do escalão absoluto e 
ainda as nascidas entre 1998 e 2001 das duas categorias imediatamente inferiores, em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1ª FASE: REGIONAL. - CAMPEONATOS REGIONAIS E/OU INTER- REGIONAIS 

Após inscrição aberta nas Associações Regionais e em função do número de equipas inscritas, a FPN 
estabelecerá o número de regiões de prova, realizando-se em cada uma delas os respetivos 
campeonatos regionais. 

Nas Associações onde não exista um número mínimo de equipas a mesma juntar-se-á às da Associação 
mais próxima, para disputar um campeonato inter-regional, determinando a FPN qual a Associação 
responsável pela organização. 

- Forma de disputa: 

- As equipas serão agrupadas em séries, jogando todos contra todos a duas voltas (ou mais 
voltas para permitir ás equipas realizar um numero de jogos razoáveis). 

- Consequências: 

- Apuram 4 equipas para a Fase Final, que serão definidas pela FPN, em função do número de 
regiões e das equipas inscritas em cada uma delas. 

- As Fases Finais só se realizam se existirem equipas de pelo menos 2 Associações Territoriais 
diferentes. Caso não se verifique esta situação, será determinado Campeão Nacional o Clube 
que vencer o respetivo Campeonato Regional. 

2ª FASE: FINAL 

- Participantes: 
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- 4 Equipas apuradas da Fase Regional e/ou Inter-regional 

- Forma de disputa: 

- Disputada em regime de concentração na mesma piscina e em duas fases. 

Fase - Apuramento: 

As equipas jogarão todos contra todos a uma volta determinando a classificação dos 
participantes. 

  Fase - Finais 

- 3º x 4º e 1º x 2º 

- Consequências: 

- O vencedor do jogo entre o 1° e o 2º classificado é o Campeão Nacional 

 

4 - DESEMPATES  

1 - Na Fase Final, disputada a uma volta, nenhum jogo poderá terminar “empatado”. 

2 – Para o disposto no ponto anterior, o desempate será nos termos previstos:  

a) Proceder-se-á à marcação de uma série de 5 (cinco) livres de 5 metros.  

b) Caso persista o empate, serão efetuadas marcações de séries de 1 (um) livre de 5m até se apurar um 
“vencedor”. 

c) Ao “vencedor” nesta condição serão atribuídos 2 pontos, e ao “vencido” 1 ponto. 

d) Em caso de igualdade pontual final, o resultado após a marcação de séries de livres de 5 metros 
contará para efeitos de desempate. 

e) Os golos marcados resultantes desse processo não contarão para efeitos de diferença de golos 
marcados e sofridos (goal-average) nem de melhor marcador. 

3 - No caso de igualdade pontual no final das diversas fases a classificação é estabelecida de acordo com 
o estipulado no Regulamento de Provas Nacionais. 

 

5 – CASOS OMISSOS  

No caso de o número de participantes na Fase Final ser diferente do previsto, o Dept.º Técnico da FPN 
decidirá sobre a melhor forma de disputa. 

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO10 - CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 MASCULINOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Campeão Nacional será atribuída uma Taça, e vinte medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 - Serão atribuídos prémios individuais ao melhor guarda-redes, melhor marcador, jogador mais valioso 
e melhor 7, da Fase Final. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - Podem participar todos os Clubes que queiram, devendo proceder a uma inscrição junto da respetiva 
Associação de Natação, em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos 
regulamentares. A data limite para renúncia de participação na Fase Final, será 1 mês antes do seu 
início. 

2 – Na Fase Regional/Inter-Regional, cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, e na 
Fase Final pode inscrever um máximo de 20 (vinte), devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação com os intervenientes para a sua Associação de Natação, para esta a validar sempre que 
ocorrerem alterações, e utilizar um máximo de 15 por jogo. 

3 – Podem participar os jogadores do género masculino nascidos em 1998 e 1999 do escalão juvenil e 
ainda os nascidos entre 2000 e 2003 das duas categorias imediatamente inferiores, em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1ª FASE: REGIONAL. - CAMPEONATOS REGIONAIS E/OU INTER- REGIONAIS 

Após inscrição aberta nas Associações Regionais e em função do número de equipas inscritas, a FPN 
estabelecerá o número de regiões de prova, realizando-se em cada uma delas os respetivos 
campeonatos regionais. 

Nas Associações onde não exista um número mínimo de equipas a mesma juntar-se-á às da Associação 
mais próxima, para disputar um campeonato inter-regional, determinando a FPN qual a Associação 
responsável pela organização. 

- Forma de disputa: 

- As equipas serão agrupadas em séries, jogando todos contra todos a duas voltas (ou mais 
voltas para permitir ás equipas realizar um numero de jogos razoáveis). 

- Consequências: 

- Apuram 4 equipas para a Fase Final, que serão definidas pela FPN, em função do número de 
regiões e das equipas inscritas em cada uma delas. 

 

2ª FASE: FINAL 

- Participantes: 

- 4 Equipas apuradas da Fase Regional e/ou Inter-regional 
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- Forma de disputa: 

- Disputada em regime de concentração na mesma piscina e em duas fases. 

Fase - Apuramento: 

As equipas jogarão todos contra todos a uma volta determinando a classificação dos 
participantes. 

  Fase - Finais 

- 3º x 4º e 1º x 2º 

- Consequências: 

- O vencedor do jogo entre o 1° e o 2º classificado é o Campeão Nacional 

 

4 - DESEMPATES  

1 - Na Fase Final, disputada a uma volta, nenhum jogo poderá terminar “empatado”. 

2 – Para o disposto no ponto anterior, o desempate será nos termos previstos:  

a) Proceder-se-á à marcação de uma série de 5 (cinco) livres de 5 metros.  

b) Caso persista o empate, serão efetuadas marcações de séries de 1 (um) livre de 5m até se apurar um 
“vencedor”. 

c) Ao “vencedor” nesta condição serão atribuídos 2 pontos, e ao “vencido” 1 ponto. 

d) Em caso de igualdade pontual final, o resultado após a marcação de séries de livres de 5 metros 
contará para efeitos de desempate. 

e) Os golos marcados resultantes desse processo não contarão para efeitos de diferença de golos 
marcados e sofridos (goal-average) nem de melhor marcador. 

3 - No caso de igualdade pontual no final das diversas fases a classificação é estabelecida de acordo com 
o estipulado no Regulamento de Provas Nacionais. 

 

5 – CASOS OMISSOS  

No caso de o número de participantes na Fase Final ser diferente do previsto, o Dept.º Técnico da FPN 
decidirá sobre a melhor forma de disputa. 

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO11 - CAMPEONATO NACIONAL SUB 17 FEMININOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Campeão Nacional será atribuída uma Taça, e vinte medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 - Serão atribuídos prémios individuais, á melhor guarda-redes, melhor marcadora, jogadora mais 
valiosa e melhor 7, da Fase Final. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - Podem participar todos os Clubes que queiram, devendo proceder a uma inscrição junto da respetiva 
Associação de Natação, em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos 
regulamentares. A data limite para renúncia de participação na Fase Final, será 1 mês antes do seu 
início. 

2 – Na Fase Regional/Inter-Regional, cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, e na 
Fase Final pode inscrever um máximo de 20 (vinte), devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação com os intervenientes para a sua Associação de Natação, para esta a validar sempre que 
ocorrerem alterações, e utilizar um máximo de 15 por jogo. 

3 – Podem participar as jogadoras do género feminino nascidas em 1998 e 1999 do escalão absoluto e 
ainda as nascidas entre 2000 e 2003 das duas categorias imediatamente inferiores, em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1ª FASE: REGIONAL. - CAMPEONATOS REGIONAIS E/OU INTER- REGIONAIS 

Após inscrição aberta nas Associações Regionais e em função do número de equipas inscritas, a FPN 
estabelecerá o número de regiões de prova, realizando-se em cada uma delas os respetivos 
campeonatos regionais. 

Nas Associações onde não exista um número mínimo de equipas a mesma juntar-se-á às da Associação 
mais próxima, para disputar um campeonato inter-regional, determinando a FPN qual a Associação 
responsável pela organização. 

- Forma de disputa: 

- As equipas serão agrupadas em séries, jogando todos contra todos a duas voltas (ou mais 
voltas para permitir ás equipas realizar um numero de jogos razoáveis). 

- Consequências: 

- Apuram 4 equipas para a Fase Final, que serão definidas pela FPN, em função do número de 
regiões e das equipas inscritas em cada uma delas. 

- As Fases Finais só se realizam se existirem equipas de pelo menos 2 Associações Territoriais 
diferentes. Caso não se verifique esta situação, será determinado Campeão Nacional o Clube 
que vencer o respetivo Campeonato Regional. 

2ª FASE: FINAL 

- Participantes: 
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- 4 Equipas apuradas da Fase Regional e/ou Inter-regional 

- Forma de disputa: 

- Disputada em regime de concentração na mesma piscina e em duas fases. 

Fase - Apuramento: 

As equipas jogarão todos contra todos a uma volta determinando a classificação dos 
participantes. 

  Fase - Finais 

- 3º x 4º e 1º x 2º 

- Consequências: 

- O vencedor do jogo entre o 1° e o 2º classificado é o Campeão Nacional 

 

4 - DESEMPATES  

1 - Na Fase Final, disputada a uma volta, nenhum jogo poderá terminar “empatado”. 

2 – Para o disposto no ponto anterior, o desempate será nos termos previstos:  

a) Proceder-se-á à marcação de uma série de 5 (cinco) livres de 5 metros.  

b) Caso persista o empate, serão efetuadas marcações de séries de 1 (um) livre de 5m até se apurar um 
“vencedor”. 

c) Ao “vencedor” nesta condição serão atribuídos 2 pontos, e ao “vencido” 1 ponto. 

d) Em caso de igualdade pontual final, o resultado após a marcação de séries de livres de 5 metros 
contará para efeitos de desempate. 

e) Os golos marcados resultantes desse processo não contarão para efeitos de diferença de golos 
marcados e sofridos (goal-average) nem de melhor marcador. 

3 - No caso de igualdade pontual no final das diversas fases a classificação é estabelecida de acordo com 
o estipulado no Regulamento de Provas Nacionais. 

 

5 – CASOS OMISSOS  

No caso de o número de participantes na Fase Final ser diferente do previsto, o Dept.º Técnico da FPN 
decidirá sobre a melhor forma de disputa. 

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO12 - CAMPEONATO NACIONAL SUB 15 MASCULINOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Campeão Nacional será atribuída uma Taça, e vinte medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 - Serão atribuídos prémios individuais ao melhor guarda-redes, melhor marcador, jogador mais valioso 
e melhor 7, da Fase Final. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - Podem participar todos os Clubes que queiram, devendo proceder a uma inscrição junto da respetiva 
Associação de Natação, em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos 
regulamentares. A data limite para renúncia de participação na Fase Final, será 1 mês antes do seu 
início. 

2 – Na Fase Regional/Inter-Regional, cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, e na 
Fase Final pode inscrever um máximo de 20 (vinte), devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação com os intervenientes para a sua Associação de Natação, para esta a validar sempre que 
ocorrerem alterações, e utilizar um máximo de 15 por jogo. 

3 – Podem participar os jogadores do género masculino nascidos em 2000 e 2001 do escalão infantil e 
ainda os nascidos entre 2002 e 2005 das duas categorias imediatamente inferiores, em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

4 - Todas as provas nacionais serão jogadas segundo a normativa FINA: 4 (quatro) períodos de 6 (seis) 
minutos de tempo útil cada, com intervalos de 2 (dois) minutos. 

5 - A bola de jogo é o modelo WP 4. 

6 – Neste escalão não se aplicará a regra FINA WP 14.3 d). 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1ª FASE: REGIONAL. - CAMPEONATOS REGIONAIS E/OU INTER- REGIONAIS 

Após inscrição aberta nas Associações Regionais e em função do número de equipas inscritas, a FPN 
estabelecerá o número de regiões de prova, realizando-se em cada uma delas os respetivos 
campeonatos regionais. 

Nas Associações onde não exista um número mínimo de equipas a mesma juntar-se-á às da Associação 
mais próxima, para disputar um campeonato inter-regional, determinando a FPN qual a Associação 
responsável pela organização. 

- Forma de disputa: 

- As equipas serão agrupadas em séries, jogando todos contra todos a duas voltas (ou mais 
voltas para permitir ás equipas realizar um numero de jogos razoáveis). 

- Consequências: 

- Apuram 4 equipas para a Fase Final, que serão definidas pela FPN, em função do número de 
regiões e das equipas inscritas em cada uma delas. 
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2ª FASE: FINAL 

- Participantes: 

- 4 Equipas apuradas da Fase Regional e/ou Inter-regional 

- Forma de disputa: 

- Disputada em regime de concentração na mesma piscina e em duas fases. 

Fase - Apuramento: 

As equipas jogarão todos contra todos a uma volta determinando a classificação dos 
participantes. 

  Fase - Finais 

- 3º x 4º e 1º x 2º 

- Consequências: 

- O vencedor do jogo entre o 1° e o 2º classificado é o Campeão Nacional 

 

4 - DESEMPATES  

1 - Na Fase Final, disputada a uma volta, nenhum jogo poderá terminar “empatado”. 

2 – Para o disposto no ponto anterior, o desempate será nos termos previstos:  

a) Proceder-se-á à marcação de uma série de 5 (cinco) livres de 5 metros.  

b) Caso persista o empate, serão efetuadas marcações de séries de 1 (um) livre de 5m até se apurar um 
“vencedor”. 

c) Ao “vencedor” nesta condição serão atribuídos 2 pontos, e ao “vencido” 1 ponto. 

d) Em caso de igualdade pontual final, o resultado após a marcação de séries de livres de 5 metros 
contará para efeitos de desempate. 

e) Os golos marcados resultantes desse processo não contarão para efeitos de diferença de golos 
marcados e sofridos (goal-average) nem de melhor marcador. 

3 - No caso de igualdade pontual no final das diversas fases a classificação é estabelecida de acordo com 
o estipulado no Regulamento de Provas Nacionais. 

 

5 – CASOS OMISSOS  

No caso de o número de participantes na Fase Final ser diferente do previsto, o Dept.º Técnico da FPN 
decidirá sobre a melhor forma de disputa. 

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  
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A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO13 - CAMPEONATO NACIONAL SUB 15 FEMININOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Campeão Nacional será atribuída uma Taça, e vinte medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 - Serão atribuídos prémios individuais, á melhor guarda-redes, melhor marcadora, jogadora mais 
valiosa e melhor 7, da Fase Final. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - Podem participar todos os Clubes que queiram, devendo proceder a uma inscrição junto da respetiva 
Associação de Natação, em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos 
regulamentares. A data limite para renúncia de participação na Fase Final, será 1 mês antes do seu 
início. 

2 – Na Fase Regional/Inter-Regional, cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, e na 
Fase Final pode inscrever um máximo de 20 (vinte), devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação com os intervenientes para a sua Associação de Natação, para esta a validar sempre que 
ocorrerem alterações, e utilizar um máximo de 15 por jogo. 

3 – Podem participar as jogadoras do género feminino nascidas em 2000 e 2001 do escalão infantil e 
ainda as nascidas entre 2002 e 2005 das duas categorias imediatamente inferiores, em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

4 – Podem ainda participar jogadores do género masculino nascidos em 2002 e 2003 até completar o 
número máximo de elementos por jogo (15). Esses atletas masculinos, nunca poderão ser em número 
superior aos do género feminino, nem lhes será atribuído qualquer prémio individual. Pelo menos um 
dos guarda-redes da equipa deverá ser do género feminino e tem que jogar pelo menos 2 períodos do 
jogo. 

5 - Todas as provas nacionais serão jogadas segundo a normativa FINA: 4 (quatro) períodos de 6 (seis) 
minutos de tempo útil cada, com intervalos de 2 (dois) minutos. 

6 – Neste escalão não se aplicará a regra FINA WP 14.3 d). 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1ª FASE: REGIONAL. - CAMPEONATOS REGIONAIS E/OU INTER- REGIONAIS 

Após inscrição aberta nas Associações Regionais e em função do número de equipas inscritas, a FPN 
estabelecerá o número de regiões de prova, realizando-se em cada uma delas os respetivos 
campeonatos regionais. 

Nas Associações onde não exista um número mínimo de equipas a mesma juntar-se-á às da Associação 
mais próxima, para disputar um campeonato inter-regional, determinando a FPN qual a Associação 
responsável pela organização. 

- Forma de disputa: 

 - As equipas serão agrupadas em séries, jogando todos contra todos a duas voltas (ou mais 
voltas para permitir ás equipas realizar um numero de jogos razoáveis). 
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- Consequências: 

- Apuram 4 equipas para a Fase Final, que serão definidas pela FPN, em função do número de 
regiões e das equipas inscritas em cada uma delas. 

- As Fases Finais só se realizam se existirem equipas de pelo menos 2 Associações Territoriais 
diferentes. Caso não se verifique esta situação, será determinado Campeão Nacional o Clube 
que vencer o respetivo Campeonato Regional. 

 

2ª FASE: FINAL 

- Participantes: 

- 4 Equipas apuradas da Fase Regional e/ou Inter-regional 

- Forma de disputa: 

- Disputada em regime de concentração na mesma piscina e em duas fases. 

Fase - Apuramento: 

As equipas jogarão todos contra todos a uma volta determinando a classificação dos 
participantes. 

  Fase - Finais 

- 3º x 4º e 1º x 2º 

- Consequências: 

- O vencedor do jogo entre o 1° e o 2º classificado é o Campeão Nacional 

 

4 - DESEMPATES  

1 - Na Fase Final, disputada a uma volta, nenhum jogo poderá terminar “empatado”. 

2 – Para o disposto no ponto anterior, o desempate será nos termos previstos:  

a) Proceder-se-á à marcação de uma série de 5 (cinco) livres de 5 metros.  

b) Caso persista o empate, serão efetuadas marcações de séries de 1 (um) livre de 5m até se apurar um 
“vencedor”. 

c) Ao “vencedor” nesta condição serão atribuídos 2 pontos, e ao “vencido” 1 ponto. 

d) Em caso de igualdade pontual final, o resultado após a marcação de séries de livres de 5 metros 
contará para efeitos de desempate. 

e) Os golos marcados resultantes desse processo não contarão para efeitos de diferença de golos 
marcados e sofridos (goal-average) nem de melhor marcador. 

3 - No caso de igualdade pontual no final das diversas fases a classificação é estabelecida de acordo com 
o estipulado no Regulamento de Provas Nacionais. 
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5 – CASOS OMISSOS  

No caso de o número de participantes na Fase Final ser diferente do previsto, o Dept.º Técnico da FPN 
decidirá sobre a melhor forma de disputa. 

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO14 - CAMPEONATO NACIONAL SUB 13 MISTO 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Campeão Nacional será atribuída uma Taça, e vinte medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 – A todos os restantes participantes será atribuído um prémio. 

2 - Serão atribuídos prémios individuais, ao melhor guarda-redes, melhor marcador e jogador mais 
valioso. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 - Podem participar todos os Clubes que queiram, devendo proceder a uma inscrição junto da respetiva 
Associação de Natação, em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos 
regulamentares. A data limite para renúncia de participação na Fase Final, será 1 mês antes do seu 
início. 

2 – Na Fase Regional/Inter-Regional, cada Clube pode inscrever um número ilimitado de jogadores, e na 
Fase Final pode inscrever um máximo de 20 (vinte), devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação com os intervenientes para a sua Associação de Natação, para esta a validar sempre que 
ocorrerem alterações, e utilizar um máximo de 15 por jogo. 

3 – Podem participar os jogadores do género feminino e masculino, nascidos em 2002 e 2003 do escalão 
Cadete A e ainda os nascidos em 2004 e 2005 da categoria imediatamente inferior, em conformidade 
com o disposto no artigo 24º do RPPA. 

4 – O Deptº Técnico incentiva a participação de atletas do género feminino, apoiando as equipas que o 
façam através de reduções nas taxas de inscrição. 

5 – É obrigatório que todos os jogadores nomeados na ata de jogo, joguem pelo menos 1 período do 
jogo, devendo os oficiais de mesa anotarem essa cumprimento. 

6 – A dimensão da bola a utilizar é a WP 3. 

7 – O tempo de jogo será: 8 (oito) períodos de 3 (três) minutos de tempo útil cada, com intervalo de 1 
(um) minuto, com exceção do intervalo entre o 4º e 5º período, em que o descanso será de 3 (três) 
minutos para se trocar de banco. 

8 – Durante os 6 primeiros períodos não se podem efetuar substituições (com exceção das 
circunstancias de lesão ou sangramento e ainda de 3 faltas pessoais). Será permitido realizar as 
substituições necessárias nos 2 últimos períodos do jogo. 

9 – Não há possibilidade de pedir Time-Out. 

10 – Neste escalão não se aplicará a regra FINA WP 14.3 d). 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

1ª FASE: REGIONAL. - CAMPEONATOS REGIONAIS E/OU INTER- REGIONAIS 
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Após inscrição aberta nas Associações Regionais e em função do número de equipas inscritas, a FPN 
estabelecerá o número de regiões de prova, realizando-se em cada uma delas os respetivos 
campeonatos regionais. 

Nas Associações onde não exista um número mínimo de equipas a mesma juntar-se-á às da Associação 
mais próxima, para disputar um campeonato inter-regional, determinando a FPN qual a Associação 
responsável pela organização. 

- Forma de disputa: 

- As equipas serão agrupadas em séries, jogando todos contra todos a duas voltas (ou mais 
voltas para permitir ás equipas realizar um numero de jogos razoáveis). 

- Consequências: 

- Apuram 8 equipas para a Fase Final, que serão definidas pela FPN, em função do número de 
regiões e das equipas inscritas em cada uma delas. 

- As Fases Finais só se realizam se existirem equipas de pelo menos 2 Associações Territoriais 
diferentes. Caso não se verifique esta situação, será determinado Campeão Nacional o Clube 
que vencer o respetivo Campeonato Regional. 

 

2ª FASE: FINAL 

- Participantes: 

- 8 Equipas apuradas da Fase Regional e/ou Inter-regional, distribuídas em 2 grupos por sorteio. 

- Forma de disputa: 

- Disputada em regime de concentração durante 3 dias, em 3 fases. 

1ª Fase - Apuramento: 

As equipas jogarão todos contra todos a uma volta determinando a classificação dos 
participantes no respetivo grupo. 

  2ª Fase – Semi-Finais: 

- SF1 - 3º A x 4º B; SF2 - 3º B x 4º A; SF3 – 1º A x 2º B; SF4 – 1º B x 2º A 

3ª Fase – Finais: 

- 7º/8º - Vencido SF1 x Vencido SF2; 5º/6º - Vencedor SF1 x Vencedor SF2 

- 3º/4º - Vencido SF3 x Vencido SF4; 1º/2º - Vencedor SF3 x Vencedor SF4 

- Consequências: 

- O vencedor do jogo entre o 1°/2º classificado é o Campeão Nacional 

 

4 - DESEMPATES  

1 - Na Fase Final, nenhum jogo poderá terminar “empatado”. 
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2 – Para o disposto no ponto anterior, o desempate será nos termos previstos:  

a) Proceder-se-á à marcação de uma série de 5 (cinco) livres de 5 metros.  

b) Caso persista o empate, serão efetuadas marcações de séries de 1 (um) livre de 5m até se apurar um 
“vencedor”. 

c) Ao “vencedor” nesta condição serão atribuídos 2 pontos, e ao “vencido” 1 ponto. 

d) Em caso de igualdade pontual final, o resultado após a marcação de séries de livres de 5 metros 
contará para efeitos de desempate. 

e) Os golos marcados resultantes desse processo não contarão para efeitos de diferença de golos 
marcados e sofridos (goal-average) nem de melhor marcador. 

3 - No caso de igualdade pontual no final das diversas fases a classificação é estabelecida de acordo com 
o estipulado no Regulamento de Provas Nacionais. 

 

5 – CASOS OMISSOS  

No caso de o número de participantes na Fase Final ser diferente do previsto, o Dept.º Técnico da FPN 
decidirá sobre a melhor forma de disputa. 

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO15 – TORNEIO INTER REGIONAL SUB 17 MASCULINOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Vencedor do Torneio será atribuída uma Taça, e vinte medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 - Serão atribuídos prémios individuais ao melhor guarda-redes, melhor marcador, jogador mais valioso 
e melhor 7, da Fase Final. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 – Cada Associação Territorial pode participar com uma equipa masculina, devendo proceder a uma 
inscrição em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos regulamentares. 

2 – Cada AT pode inscrever um máximo de 20 jogadores, devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação com os intervenientes até 2 dias uteis antes do início da prova, e utilizar um máximo de 15 
por jogo. 

3 – Podem participar os jogadores do género masculino nascidos em 1998, 1999 e 2000. 

4 – As dimensões do campo e a marca da bola serão as definidas pelas Regras FINA/LEN. 

5 – Este Torneio deverá sempre ocorrer antes do Torneio de Qualificação para o Campeonato Europa 
Sub 17. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

O Dept.º Técnico decidira sobre a melhor forma de disputa após conhecer o número de AT interessados. 

O Torneio será sempre disputado em regime de concentração na mesma piscina. 

 

4 - DESEMPATES  

1 - Nenhum jogo poderá terminar “empatado”. 

2 – Para o disposto no ponto anterior, o desempate será nos termos previstos:  

a) Proceder-se-á à marcação de uma série de 5 (cinco) livres de 5 metros.  

b) Caso persista o empate, serão efetuadas marcações de séries de 1 (um) livre de 5m até se apurar um 
“vencedor”. 

c) Ao “vencedor” nesta condição serão atribuídos 2 pontos, e ao “vencido” 1 ponto. 

d) Em caso de igualdade pontual final, o resultado após a marcação de séries de livres de 5 metros 
contará para efeitos de desempate. 

e) Os golos marcados resultantes desse processo não contarão para efeitos de diferença de golos 
marcados e sofridos (goal-average) nem de melhor marcador. 

3 - No caso de igualdade pontual no final das diversas fases a classificação é estabelecida de acordo com 
o estipulado no Regulamento de Provas Nacionais. 
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5 – CASOS OMISSOS  

No caso de o número de participantes na Fase Final ser diferente do previsto, o Dept.º Técnico da FPN 
decidirá sobre a melhor forma de disputa. 

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 
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PO16 – TORNEIO INTER REGIONAL SUB 17 FEMININOS 

1 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS  

1 - Ao Vencedor do Torneio será atribuída uma Taça, e vinte medalhas ao 1º e 2º classificado. 

2 - Serão atribuídos prémios individuais ao melhor guarda-redes, melhor marcador, jogador mais valioso 
e melhor 7, da Fase Final. 

 

2 – PARTICIPAÇÃO  

1 – Cada Associação Territorial pode participar com uma equipa feminina, devendo proceder a uma 
inscrição em data a indicar em Circular Federativa, cumprindo todos os requisitos regulamentares. 

2 – Cada AT pode inscrever um máximo de 20 jogadoras, devendo para isso enviar uma listagem de 
acreditação com os intervenientes até 2 dias uteis antes do início da prova, e utilizar um máximo de 15 
por jogo. 

3 – Podem participar as jogadoras do género feminino nascidas entre 1998 e 2001. 

4 – As dimensões do campo e a marca da bola serão as definidas pelas Regras FINA/LEN. 

5 – Este Torneio deverá sempre ocorrer antes do Torneio de Qualificação para o Campeonato Europa 
Sub 17. 

 

3 – FORMA DE DISPUTA  

O Dept.º Técnico decidira sobre a melhor forma de disputa após conhecer o número de AT interessados. 

O Torneio será sempre disputado em regime de concentração na mesma piscina. 

 

4 - DESEMPATES  

1 - Nenhum jogo poderá terminar “empatado”. 

2 – Para o disposto no ponto anterior, o desempate será nos termos previstos:  

a) Proceder-se-á à marcação de uma série de 5 (cinco) livres de 5 metros.  

b) Caso persista o empate, serão efetuadas marcações de séries de 1 (um) livre de 5m até se apurar um 
“vencedor”. 

c) Ao “vencedor” nesta condição serão atribuídos 2 pontos, e ao “vencido” 1 ponto. 

d) Em caso de igualdade pontual final, o resultado após a marcação de séries de livres de 5 metros 
contará para efeitos de desempate. 

e) Os golos marcados resultantes desse processo não contarão para efeitos de diferença de golos 
marcados e sofridos (goal-average) nem de melhor marcador. 

3 - No caso de igualdade pontual no final das diversas fases a classificação é estabelecida de acordo com 
o estipulado no Regulamento de Provas Nacionais. 
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5 – CASOS OMISSOS  

No caso de o número de participantes na Fase Final ser diferente do previsto, o Dept.º Técnico da FPN 
decidirá sobre a melhor forma de disputa. 

O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na Regulamentação 
em vigor.  

A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações posteriores, 

aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 

 

 


