VI ENCONTRO DE PÓLO AQUÁTICO DE LAGOA
A realização de atividades como, torneios de Polo Aquático visam promover, e incentivar
a prática desportiva das nossas crianças e jovens, com o intuito destas terem oportunidade
para que possam viver experiências agradáveis, fazer novos amigos, apreender novas
habilidades, adquirir hábitos de autodisciplina e persistência, aprender a cooperar e a
competir com lealdade.
O Polo Aquático permite que os jovens adquirem experiências e habilidades aquáticas,
promove a participação de crianças e jovens, qualquer que seja a sua habilidade motora na
água; auxilia o desenvolvimento e consolidação do domínio do meio aquático; proporciona
uma formação lúdica desportiva, através do jogo, proporciona oportunidades de
desenvolvimento pessoal e social através da integração num grupo e do desenvolvimento
da sua autoestima e contribui para o aparecimento de novos núcleos da modalidade.

Organização
O VI Encontro de Polo Aquático de Lagoa, está inserido no plano de desenvolvimento da
disciplina de Polo Aquático no Concelho de Lagoa e realiza-se no dia 5 de fevereiro de 2022.
A organização da competição está a cargo do Município de Lagoa em conjunto com o
Lagoa Académico Clube.
O Encontro será realizado nas instalações das Piscinas Municipais de Lagoa.

Participação
O encontro destina-se aos escalões de sub-14 misto e sub-18/Absolutos masculinos e o
número de atletas por equipa não deverá exceder os 15 participantes. Para além dos
escalões de formação referidos haverá também lugar a jogos no escalão de Absolutos
masculinos.
As equipas participantes jogarão entre si, no sistema “todos contra todos” a uma volta. A
organização do torneio poderá, em última hora, alterar, em caso de falta de alguma equipa,
este sistema.

Regulamento de jogos
1. O encontro destina-se a equipas constituídas por atletas nascidos em 2008 e posterior,
(categoria Infantis Misto), 2004 e posterior (categoria sub-18) e 2002 e mais velhos (categoria
Absolutos)
2. 3. O campo de jogo terá as dimensões de 18 m de comprimento por 12,5 m de largura.
3. As balizas de jogo terão as dimensões de 3,0 m de comprimento por 0,90 m de altura.
4. As bolas de jogo serão: modelo WP 4 e WP 5.
5. Os jogos na categoria de Infantil Misto terão a duração de 6 partes de 4 minutos cada,
sem TO e com 2 minutos de intervalo entre cada parte. Nas categorias de sub-18 e Absolutos
a duração será de 4 partes de 8 minutos.

Pontuação
A pontuação, por jogo, será efetuada da seguinte forma:
- Vitória: 3 pontos;
- Empate: 1 ponto;
- Derrota: 0 pontos.

Desempates
Quando se verificar o empate entre equipas em número de pontos, a classificação será
obtida de acordo com os seguintes critérios:
a) O melhor classificado será a equipa que tiver ganho o jogo entre ambas;
b) O melhor classificado será a equipa que tenha uma maior diferença de golos no
"goal average" geral;
c) O melhor classificado será a equipa que tenha marcado um maior número de golos;
d) O melhor classificado será a equipa que tenha sofrido um menor número de golos;

Prémios
Serão atribuídas medalhas a todos os participantes até ao máximo de 18 por equipa
(atletas e equipa técnica).
A entrega de prémios terá lugar após a realização dos jogos.

Programa do torneio
5 de fevereiro (Sábado)
13:00 – Receção às equipas participantes
13:30 – Início dos jogos
19:45 – Fim dos jogos
20h00 – Encerramento do torneio

Arbitragem
Em caso de ausência de aritragem, o clube organizador pede o auxílio e colaboração dos
treinadores e jogadores mais experientes dos outros clubes para entre todos os clubes
participantes assegurarmos a arbitragem dos jogos do torneio.

Refeições
A alimentação é da exclusiva responsabilidade das equipas participantes. As equipas
após aceitarem o convite e mostrarem interesse em reservar refeições podem entrar em
contacto com os elementos organizadores do torneio, de forma, a estes facultarem contactos
para o efeito.

Casos omissos
Toda e qualquer situação que ocorra e esteja omissa no presente regulamento, caberá
exclusivamente à organização, no local, a decisão sobre a mesma.

