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1. - ENTIDADE ORGANIZADORA 

 

 
Secção de Pólo Aquático do CDUP/Liberty 

 

 

2. OBJECTIVOS 

 
Manter a realização do torneio mais antigo de Portugal, decisivo para o 

renascimento da modalidade no nosso País. 

 

Divulgar a modalidade de Pólo Aquático.  

 

Desenvolver iniciativas paralelas que visam juntar antigas e novas gerações do 

clube.  

 

Homenagear pessoas ou entidades que ao longo dos anos contribuíram para a 

divulgação da modalidade e dignificação do nome do CDUP, como equipa de 

referência no panorama desportivo nacional. 

 

Associar o nome do Torneio ao Engº Alfredo Andrade, um dos principais 

impulsionadores do Polo Aquático Português. 

 

 

 

 



CENTRO DESPORTIVO UNIVERSITÁRIO DO PORTO 
 

 

 

 

3. DATA DO TORNEIO 

 
 

21 e 22 de Dezembro de 2013. 

 

 

4. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 
 

Piscina da Senhora da Hora (Matosinhos). 

 

 

 

5. REGULAMENTO DESPORTIVO DO TORNEIO 

 

 
5.1 O Torneio será realizado no sistema de todos contra todos a uma volta, com a 

participação de quatro equipas. 

 

5.2  

a) Os jogos têm a duração de 4 períodos de 7 minutos cada, com intervalos de 2 

(dois) minutos. Alteração da regra WP11.1 

b) Apenas é permitido o recurso a 2 (dois) “time out”, devendo um ser na 

primeira parte do jogo (nos dois primeiros períodos) e outro na segunda parte do jogo 

(nos dois últimos períodos), alteração da regra WP 12.1 

  

5.4- As pontuações são: 

 

Vitória  3 Pontos 

Empate  1 Ponto 

Derrota  0 Pontos 

 

Às equipas que não compareçam, sejam desqualificadas ou abandonem o jogo, 

para além das punições de Ordem Disciplinar de acordo com o respectivo 

Regulamento, é-lhes atribuída uma Derrota por {15-0}. 

 
5.5 Critérios de Desempate 

 
Em caso de igualdade pontual entre duas equipas em sistema a uma volta, a 

classificação far-se-á segundo a ordem de prioridade abaixo indicada: 
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1º Sub-critério  A equipa que somar mais pontos no encontro entre as equipas 

empatadas; 

 

2º Sub-critério  A equipa que obtiver a maior diferença entre golos marcados e 

sofridos na competição; 

   

3º Sub-critério A equipa que obtiver o maior número de golos marcados na 

competição; 

 

4º Sub-critério  Por sorteio. 

   

Em caso de igualdade pontual entre mais de duas equipas em sistema a uma volta, a 

classificação far-se-á segundo a ordem de prioridade abaixo indicada: 

 

1º Sub-critério  A equipa que somar mais pontos no conjunto dos encontros que 

opuseram as equipas empatadas; 

   

2º Sub-critério  A equipa que obtiver a maior diferença entre golos marcados e 

sofridos no conjunto dos encontros que opuseram as equipas empatadas; 

   

3º Sub-critério  A equipa que obtiver mais golos marcados no conjunto de jogos 

entre as equipas empatadas; 

 

4º Sub-critério  A equipa que obtiver a maior diferença entre golos marcados e 

sofridos na competição; 

 

5º Sub-critério  A equipa que obtiver o maior número de golos marcados na 

competição; 

 

6º Sub-critério  Por sorteio.  

 

6. PROGRAMA DESPORTIVO 

 

6.1 Equipas 

 

CDUP/Liberty Seguros e mais três equipas no Torneio Absoluto (equipas A, B e C), 

cujos convites foram já endereçados, aguardando-se as respectivas respostas.  

 

Calendário de jogos 
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Equipas Seniores: 

 

CDUP/Liberty Seguros  

Seleção UP 

CNAC 

Naval Povoense 

 

21 Dezembro:  

 

12h15 Reunião Técnica 

13h00 CDUP/Liberty Seguros x Seleção UP (Absolutos) 

14h00 Jogo das escolas da Matosinhosport (divulgação da modalidade) 

14h45        CNAC x Povoense (Absolutos)  

20h30 CDUP/Liberty Seguros x CNAC (Absolutos) 

21h30 Seleção UP x Povoense (Absolutos) 

 

 

 

22 Dezembro: 

 

 

13h00        Jogos das antigas glórias do CDUP Feminino (Extra competição) 

13h40        Jogos das antigas glórias do CDUP Masculino (Extra competição) 

14h30        WABOBA 

15h00         Seleção UP x CNAC (Absolutos) 

16h00         CDUP/Liberty Seguros x Povoense (Absolutos) 

 

17h00         Cerimónia de Encerramento e entrega de prémios 

 

 # Os horários dos jogos poderão ser adaptados em função das equipas 

participantes 

 

7. DISCIPLINA 
 

- Será aplicado o Regulamento de Disciplina da Federação Portuguesa de Natação para 

o Pólo Aquático. 

- Qualquer expulsão com substituição resultante de situações de agressividade excessiva 

no decurso de qualquer jogo, será punida com, pelo menos, um jogo de suspensão. 

- Caso se verifiquem situações de brutalidade (WPR 21.14), o jogador será excluído dos 

restantes jogos do torneio. 

- Às equipas que não compareçam, sejam desqualificadas ou abandonem o 

jogo, para além das punições de Ordem Disciplinar de acordo com o respectivo 

Regulamento, é-lhes atribuída uma Derrota por {15-0} e efectuada a 

respectiva participação à Federação Portuguesa de Natação. 
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- O Comité de Disciplina será composto por um elemento da ANNP, um 

elemento da Arbitragem e um elemento do CDUP/Liberty Seguros. 

 

 

 

 

 

 

8. PRÉMIOS 
 

a)  Troféu para todos os classificados 

b) Troféu para o melhor jogador (Votação dos técnicos) 

d) Troféu para o melhor marcador 

e) Troféu para o melhor Guarda-redes (Votação dos técnicos) 

f) Lembranças para todos os os atletas participantes nos jogos de 

exibição 

 

Nota: A votação dos técnicos só deverá ser entregue à organização após a 

realização da última jornada. 

  

 

9. ARBITRAGEM 

 
A arbitragem será efectuada por convite, realizado pela organização do Torneio.  

 

A composição da mesa será da responsabilidade do CDUP/Liberty Seguros.   

 

 

 

Porto, 12 de Novembro de 2013 


