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CIRCULAR PA Nº. 3 – 2017/2018 

 

Distribuição: Clubes Polo Aquático, Arbitragem 
 

REGULAMENTO REGIONAL ESPECÍFICO DE PÓLO AQUÁTICO 

SUB 12 MISTOS 2017/2018 

 

1- Participação: 
 
Podem participar todos os jogadores(as) filiados na ANNP, nascidos em 2006 e 
mais novos. 
 
As equipas extracompetição, após terem o número de filiados suficientes à 
composição do número mínimo de jogadores(as), não poderão após essa data 
jogar com jogadores(as) mais velhos. 
 
2- Constituição das equipas: 
 
Género - Mistos 
 
Nº de jogadores(as)- máximo 15 jogadores(as), mínimo 8 Jogadores(as), caso não 
tenha jogadores(as) suficientes poderá solicitar a outra equipa jogadores(as) 
emprestados. 
 
Nº jogadores(as) em campo - 4 jogadores(as) + Gr. 
 
3- Campo de jogo:  
 
Dimensões do campo de jogo- Máxima de 20 x 10 mts 
                                                     - Mínima de 15 x 8 mts 
 
Profundidade Mínima – 1,10 mts 
 
Balizas - Máxima 2,50 x 0,90; Mínima 2,00 x 0,75mts 
 
Área de 2m – de cor vermelha 
 
Área de 4m- de cor amarela, servirá para a marcação de penaltis 
 
Meio campo - de cor branca 
 
Bola - WP 3  
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4- Duração de jogo: 
 
Cada jogo terá a duração de 8 períodos de 3 minutos cada, com 1 minuto de 
intervalo entre períodos. O tempo só deverá ser parado em casos de: marcação de 
golos, marcação de penáltis, lesão ou falhas técnicas. 
 
5- Regras de jogo:  
 
O jogador só poderá passar e receber com uma mão. 
 
Todos os jogadores terão de jogar até ao 4º período. 
 
Os jogadores com grandes dificuldades de deslocação poderão usar um auxiliar, 
exceto os guarda-redes. 
 
Substituições - só poderão ser efetuadas substituições em caso de lesão ou caso de 
dificuldades de deslocação durante o jogo. Após o 4º período, em qualquer 
momento do jogo, um jogador(a) pode ser substituído deixando o campo de jogo 
pela zona de reentrada; o substituto pode entrar no jogo, também pela zona de 
reentrada, logo que o jogador(a) que sai seja visível à superfície na zona de 
reentrada.  
 
Exclusões - um jogador(a) excluído por falta de exclusão pode retomar 
imediatamente ao campo de jogo (exceto por brutalidade, jogo violento ou 
desrespeito) logo após ter entrado na área de exclusão em frente ao seu banco de 
suplentes. Um jogador apenas poderá ter 3 faltas de exclusão. 
 
Limite de ataque - não existindo limite de ataque cronometrado caberá ao árbitro 
analisar o antijogo, ou seja, sempre que uma equipa não tenha intenção de atacar 
o árbitro deverá marcar falta atacante. 
 
Depois de uma falta nos 4 metros, o atacante não poderá rematar diretamente à 
baliza; se existir uma persistência de faltas consecutivas (jogo faltoso), não 
deixando a equipa atacante jogar deverá ser marcada uma exclusão. 
 
Durante o jogo, enquanto as equipas jogam em igualdade, a defesa ZONA não é 
permitida. Uma falta de exclusão deve ser atribuída ao jogador que estiver a fazer 
zona a menos que isso aconteça imediatamente após ter cometido uma falta 
ordinária sobre o portador da bola. Assim que o seu oponente direto passe a bola 
o defesa deve retomar a defesa pressão. 
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6- Árbitros:  
 
1 árbitro que será nomeado pelo Conselho Regional da ANNP (a arbitragem, como 
em todos os jogos, deverá ter um caráter pedagógico); 
1 Secretário para a elaboração da ata que será designado pela equipa que organiza 
a jornada concentrada; 
1 cronometrista para a contagem do tempo de jogo que será designado pela 
equipa que organiza a jornada concentrada; 
 Caso a equipa visitante desejar poderá nomear um elemento para a mesa para a 
cronometragem. 
 
7- Staff equipas:  
 
1 treinador(a) - só este poderá orientar, dar instruções à equipa até ao meio 
campo. 
1 delegado (devidamente filiados). 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Porto, 6 novembro 2017 

 

Monica Silva 

Vice-Presidente PA 


