CAMPEONATO BRASILEIRO
INTERCLUBES DE

POLO AQUÁTICO
SUB 17 MASCULINO E FEMININO E SUB 13
MISTO
4 a 8 de outubro 2017
11 a 15 de outubro2017

Relatório Técnico

RELATÓRIO TÉCNICO
DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO
Caro Parceiro,
Em face da obrigação de vossa entidade apresentar a Prestação de Contas
Parcial relativa à execução do Acordo de Cooperação que objetivou o
desenvolvimento do Campeonato Brasileiro Interclubes em atendimento ao
Programa "Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos", a teor do disposto
no Art. 39 do Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC,
apresentamos ROTEIRO COM SUGESTÕES PARA ELABORAÇÃO do “Relatório Parcial de
Execução do Objeto da Parceira”, que deve integrar a referida Prestação de
Contas Parcial do Campeonato.
Tal relatório tem por finalidade subsidiar o Aspecto Técnico da Prestação de
Contas Parcial, frente ao estabelecido no Projeto, visando a avaliação dos
objetivos e metas alcançadas e seus benefícios.
Ressalta-se que este Relatório deve ser elaborado de forma clara e sucinta,
informando o desenvolvimento de todas as ações estabelecidas durante o
período realização do Campeonato, cabendo justificar eventual cumprimento
parcial ou não cumprimento.
Quanto à prova documental, além da documentação específica indicada nas
Orientações Básicas para as Entidades de Práticas Desportivas - EPDs, o
Clube deverá encaminhar ao CBC a comprovação das informações prestadas neste
Relatório, a exemplo de fotos, vídeos, reportagens, súmulas, boletins,
resultados, testemunhos, pesquisa de satisfação, entre outros elementos
probatórios que entender cabíveis.
No caso de registros fotográficos, é de suma importância
identificados por competição e categoria, conforme o caso.

que

sejam

Na hipótese de o Clube ter implementado ações extras (não previstas no Plano
de Trabalho e para as quais não houve previsão de repasse financeiro), essas
podem ser registradas nesse relatório, com vistas à agregar valor ao projeto
desenvolvido.

DO RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da Entidade
Dirigente da Entidade
Responsável Técnico pelo Projeto
Nome do Campeonato
Local
Esporte/Olímpico ou Paralímpico
Categorias
Gênero (masculino/feminino)

Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo
Avraham Gelgerg
Carlos Renato Inglez
Campeonato
Brasileiro
Interclubes
de
Polo
Aquático Sub 13 e Sub 17
Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo
Olímpico
Sub 13 e sub 17
Misto, masculino e feminino

2. IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CAMPEONATO

No dia 22 de agosto tivemos uma reunião entre os dirigentes do CBC,
Hebraica e PAB para alinhar as questões pertinentes à realização dos
Campeonatos sub 13 e sub 17. Nesta mesma oportunidade foram definidos
os prazos de entrega dos documentos. No dia 28 de agosto encaminhamos
aos clubes o ofício de intenção de participação, relação nominal de
atletas e os prazos para a devolução dos mesmos(até o dia 5 de
setembro-confirmação de participação e depósito bancário; até dia
10/9 relação nominal de atletas preenchida).
O congresso técnico de ambas as categorias foi realizado um dia antes
do
início
de
cada
campeonato
para
o
credenciamento
dos
representantes, recebimento das relações dos atletas, explanação dos
critérios de condução e conduta dos trabalhos, composição da Comissão
Disciplinar temporária e assuntos de interesse geral.
No período de 4 a 8 de outubro realizamos, na piscina olímpica o
Campeonato para a categoria sub 17 masculino e na piscina
semiolímpica o sub 17 feminino. Contamos com a participação de 13
clubes na categoria masculina e 5 clubes na categoria feminina.
Realizamos um total de 39 jogos masculinos e 17 jogos femininos com
disputas do 1º ao 13º e do 1º ao 5º colocados sucessivamente.
De 11 a 15 de outubro foi realizado, na piscina semiolímpica, o
Campeonato para a categoria sub 13 misto. Contamos com a participação
de 12 clubes e perfizemos um total de 46 jogos com disputas do 1º ao
12º colocados.
A forma de disputa foi elaborada de maneira que todos os times pudessem
jogar o maior número de vezes possíveis dentro do período que tínhamos para
a realização do campeonato.

 Alimentação: acordamos com o Bar do Tênis um desconto para atletas e
árbitros participantes do campeonato.
 Transporte: indicamos o fornecedor da hebraica que ofereceu os mesmos
benefícios dados ao clube. Cada clube pagou seu transporte.
 Serviço Médico e Ambulância: dispomos de um departamento médico
totalmente equipado para o atendimento de primeiros socorros e uma
parceria com o hospital Albert Einstein que disponibiliza a ambulância
em casos de necessidades. Temos 1 médico e um auxiliar de enfermagem à
disposição.
 Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais: obrigatório de acordo com o
regulamento oficial da competição.
 Arbitragem: todos do quadro da CBDA que também arcou com os custos dos
mesmos.
 Uniformes

 Premiação

2.1. Cronograma de Execução
Data do Campeonato
Categoria
Início

Término

Sub 17

4/10

8/10

Sub 13

11/10

15/10

3. CLUBES PARTICIPANTES

Clube participante

7
8
9
10

ABDA - ASSOCIAÇÃO BAURUENSE
DE DESPORTOS AQUÁTICOS
ADPM - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
POLÍCIA MILITAR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA "A
HEBRAICA" DE SÃO PAULO
BOTAFOGO DE FUTEBOL E
REGATAS
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CLUBE DE REGATAS DO
FLAMENGO
CLUBE INTERNACIONAL DE
REGATAS
CLUBE JUNDIAIENSE
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBI
ESPORTE CLUBE PINHEIROS

11

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB

12
13

SESI - Ribeirão Preto
SESI - Vila Leopoldina

14

TIJUCA TÊNIS CLUBE

1
2
3
4
5
6

Cidade

CBC

Bauru/ SP

VINCULADO

Bauru/ SP

*

São Paulo/ SP
Rio de
Janeiro/ RJ
São Paulo/ SP
Rio de
Janeiro/ RJ

FILIADO

Santos/ SP
Jundiaí/ SP
São Paulo/ SP
São Paulo/ SP
Rio de
Janeiro/ RJ
Ribeirão
Preto/ SP
São Paulo/ SP
Rio de
Janeiro/ SP

FILIADO
*
FILIADO
FILIADO

Equipes confirmadas
SUB 13 SUB 17 SUB 17
MISTO MASC. FEM.
X

X

X

X

X

X

X

X
X

FILIADO
FILIADO

1

FILIADO

FILIADO
*
*
FILIADO

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CLUBES QUE NÃO CONFIRMARAM A PARTICIPAÇÃO

CLUBE CURITIBANO

Curitiba/PR

FILIADO

X

X

X

MINAS TÊNIS CLUBE BRASÍLIA

Brasília/DF

FILIADO

X

X

X

4. INFRAESTRUTURA
Utilizamos a piscina olímpica para a realização do sub 17 masculino e a
piscina semiolímpica para a realização das categorias sub 13 e sub 17
feminino.

PISCINA OLÍMPICA

PISCINA SEMIOLÍMPICA

5. DIVULGAÇÃO e IDENTIFICAÇÃO DO CAMPEONATO/CBC
Foram feitos banners, cartazes, backdrop, placas
divulgação no site da PAB e na TV Shalom Brasil

Placa indicativa

Backdrop premiação

Links:
http://ligapab.com.br/competicoes/
http://www.shalombrasil.com.br/

Banner do Evento

indicativas

além

Banner CBC

Banner para divulgação de resultados

da

6. CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO
ESPERADOS COM A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO

PROJETO

E

ALCANCE

DOS

IMPACTOS

6.1 METAS ESPORTIVAS
Apresentar/informar:



Comparativo da meta prevista para o 1º ano de competição (previsto x
realizado);
O meio de aferição dos resultados, se houve avaliação de impacto e sua
conclusão;

ATLETAS
Classe/Tipo/Prova

Gênero

Categoria

Feminino
Masculino
Misto

Sub 17
Sub 17
Sub 13

Meta 1º Ano
Previsto

Executado

65
169
156

65
166
151

*Apresentar Relação dos beneficiados por CLUBE pela execução do objeto (clube sediante e todos os clubes
participantes), conforme modelo disponibilizado por este Comitê.

COMISSÃO TÉCNICA
Função

Qtd. prevista

Qtd. participantes

36

33

Técnico e auxiliar

*Apresentar Relação da Comissão Técnica, POR CLUBE, pela execução do objeto (clube sediante e todos os
clubes participantes), conforme modelo disponibilizado por este Comitê.

ARBITRAGEM
Função

ÁRBITROS E MESÁRIOS – SUB 13
ÁRBITROS E MESÁRIOS – SUB 17

1º Ano
Previsto

Executado

18
18

26
24

*Apresentar Relação dos Árbitros pela execução do objeto, conforme modelo disponibilizado por este
Comitê.

COORDENAÇÃO TÉCNICA (Integrantes
Staff, dentre outros)
Função

Coordenador geral
Coordenador de arbitragem

das

Confederações,

Federações,

Ligas,

1º Ano
Previsto

Executado

2
2

1
1

*Apresentar Relação da Coordenação responsável pela execução do objeto, conforme modelo disponibilizado
por este Comitê.

7. RESULTADOS DO CAMPEONATO

Sub 17 Masculino

Sub 17 Masculino

Resultados Finais - Sub 17 Masculino

1º - SESI VILA LEOPOLDINA
2º - ABDA – ASSOCIAÇÃO BAURUERENSE DE DESPORTOS AQUÁTICOS
3º - TIJUCA TÊNIS CLUBE
4º - SESI RIBEIRÃO PRETO
5º - CLUBE DE REGATAS FLAMENGO
6º - ESPORTE CLUBE PINHEIROS
7º - FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
8º - CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
9º - ADPM – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA POLÍCIA MILITAR – BAURU
10º - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA “A HEBRAICA” DE SÃO PAULO
11º - CLUBE JUNDIAIENSE
12º - BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS
13º - CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

PRÊMIOS INDIVIDUAIS

ARTILHEIRO – ÍTALO VIZACRE DA ABDA COM 24 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO – LUAN BARBIERI – ABDA
MVP - ÍTALO VIZACRE DA ABDA
SELEÇÃO
GOLEIRO – LUAN BARBIERI – ABDA
CENTRO – NICOLAS FISHMAN – CPM
DEFESA – BRUNO CHIAPPINI – ECP
ATACANTES – LUCAS FARIAS – SESI VILA LEOPOLDINA
PEDRO ZWICKER – ABDA
FELIPE FERREIRA – TTC

Sub 17 Feminino

Resultados Finais sub 17 Feminino

1º - ABDA – ASSOCIAÇÃO BAURUERENSE DE DESPORTOS AQUÁTICOS
2º - CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
3º - ADPM – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA POLÍCIA MILITAR – BAURU
4º - SESI SÃO PAULO
5º - BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

PRÊMIOS INDIVIDUAIS

ARTILHEIRO – LETICIA BELORIO DA ABDA COM 27 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO – ISABELA SOUZA - ABDA
MVP - LETICIA BELORIO DA ABDA
SELEÇÃO
GOLEIRO – ISABELA SOUZA - ABDA
CENTRO – ANA BEATRIZ MANTELLATO - CPM
DEFESA – ANA JULIA BARBOSA - ABDA
ATACANTES – ANA ALICE AMARAL - CPM
LETICIA BELORIO - ABDA
GIOVANA BARBOSA – BFR
MIRLÃ CADENQUE – SESI SÃO PAULO

Sub 13 Misto

Sub 13 Misto

Resultados Finais SUB 13 MISTO

1º - ABDA – ASSOCIAÇÃO BAURUERENSE DE DESPORTOS AQUÁTICOS
2º - SESI RIBEIRÃO PRETO
3º - CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
4º - TIJUCA TÊNIS CLUBE
5º - CLUBE ATHLÉTICO PAULISTANO
6º - ESPORTE CLUBE PINHEIROS
7º - ADPM – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA POLÍCIA MILITAR – BAURU
8º - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA “A HEBRAICA” DE SÃO PAULO
9º - CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
10º - FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
11º - CLUBE JUNDIAIENSE
12º - SESI VILA LEOPOLDINA

PRÊMIOS INDIVIDUAIS

ARTILHEIRO – LUCAS FELIPE DA ABDA COM 33 GOLS
GOLEIRO MENOS VAZADO – FABIANO GOMES DA ABDA
MVP – ANA BEATRIZ MANTELLATO DO CPM
SELEÇÃO
GOLEIRO – João Pedro Barros – ABDA
CENTRO – Gabriel Seabra – SESI Ribeirão Preto
DEFESA – Ana Beatriz Mantelatto – CPM
ATACANTES – Wallace Silva – TTC
Carlos Eduardo Fiszer – TTC
Lucas Santana – SESI Ribeirão Preto
Alberto Marques – ABDA

Obs: as súmulas seguem no relatório impresso.

Regulamento da Competição
CAPÍTULO I – DA REALIZAÇÃO
Art. 1 – O Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático Sub 13
e Sub 17 será realizado na Associação Brasileira “A Hebraica” de São
Paulo São Paulo / SP nos respectivos períodos:
2017:

sub 17 Feminino e Masculino, de 04 a 08 de outubro de 2017
Sub 13 Misto, de 11 a 15 de outubro de 2017

2018:

de 18 de abril a 1º de maio de 2018
de 05 a 16 de setembro de 2018

2019:

de 17 a 28 de abril de 2019
de 04 a 15 de setembro de 2019

2020:

de 17 a 26 de abril de 2020
de 03 a 13 de setembro de 2020

Parágrafo Único - O Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo
Aquático Sub 15 e Sub 20 será realizado no Clube Internacional de
Regatas - Santos /SP, nos respectivos períodos:

2017:

sub 20, de 19 a 22 de outubro de 2017
Sub 15 Misto, de 25 a 29 de outubro de 2017

2018:

de 30 de maio a 10 de junho de 2018
de 07 a 18 de novembro de 2018

2019:

de 12 a 23 de junho de 2019
de 06 a 17 de novembro de 2019

2020:

de 03 a 14 de junho de 2020
de 29 de outubro a 08 de novembro de 2020

CAPÍTULO II – DA CATEGORIA
Art. 2 – Os atletas participantes do Campeonato Brasileiro
Interclubes de Polo Aquático disputarão nas seguintes categorias:
Sub 13 Misto;
Sub 15 Masculino;
Sub 15 Feminino;
Sub 17 Masculino;
Sub 17 Feminino;
Sub 20 Masculino;
Sub 20 Feminino.
Parágrafo Único – Poderão atuar os atletas que completarem a idade
correspondente à categoria especificada no respectivo ano ou que
tenham idade inferior.

CAPÍTULO III – DA INSCRIÇÃO
Art. 3 – Poderão participar do Campeonato Brasileiro Interclubes de
Polo Aquático as entidades filiadas à LBPA ou convidadas, mediante o
encaminhamento do Ofício de Confirmação de Participação (modelo
anexo) para Hebraica e PAB.
Parágrafo Único – Equipes não filiadas à LBPA poderão participar da
competição, desde que suas inscrições sejam aprovadas pela Diretoria
da LBPA.
Art. 4 – A taxa de inscrição terá o custo de R$ 450,00 (quatrocentos
e cinquenta reais) por equipe.
As equipes são Sub 13 misto, Sub 17 masculino e Sub 17 feminino.
O valor deverá ser depositado na conta da PAB:
Liga Brasileira de Polo Aquático
CNPJ: 25.391.595/0001-84
Banco: Itaú (341)
Agência: 2000
Conta corrente: 78601-8
O comprovante de pagamento e o ofício de confirmação de participação
deverão ser encaminhados até dia 05 de setembro de 2017 para
Hebraica: claudialima@hebraica.org.br e para a PAB:
secretaria@ligapab.com.br, juntamente com a ficha contendo os dados
cadastrais da entidade (modelo anexo) para que a PAB possa
providenciar a emissão dos respectivos recibos.

Parágrafo Primeiro – A relação nominal (ficha anexa), até 13 (treze)
atletas + 3 (três) membros da comissão técnica, deverá ser enviada
até
o
dia
10
de
setembro
de
2017,
para
Hebraica:
claudialima@hebraica.org.br e PAB: secretaria@ligapab.com.br.

Parágrafo Segundo – Na relação deverá constar o nome completo, data
de nascimento, RG e CPF de cada integrante da equipe/ naipe
(jogadores e comissão técnica).
O transporte e hospedagem para as equipes filiadas serão subsidiados
pela CBC, por isso é de extrema importância o cumprimento dos prazos.

Parágrafo Terceiro – Casos excepcionais
analisados pela Diretoria da PAB.

de

substituição

serão

Parágrafo Quarto – Todo atleta com idade inferior a 18 anos, deverá
apresentar autorização de viagem, assinada pelos responsáveis, no ato
da inscrição.
Art. 5 – Cada clube só poderá inscrever uma equipe em cada divisão;

CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO
Art. 6 – Cada entidade deverá apresentar à mesa de controle, até 30
(trinta) minutos antes de cada partida, a relação nominal contendo o
nome e número dos 13 atletas e comissão técnica que participarão do
jogo. Também deverão apresentar junto a esta relação o RG original ou
cópia autenticada de cada integrante.Parágrafo Único – A relação dos
13 (treze) atletas que participarão do jogo, não poderá ser alterada
depois de entregue à mesa de controle.

Art. 7 – Somente pessoas autorizadas pela LBPA poderão ter acesso ao
recinto da piscina (piscina de aquecimento, piscina de jogo, área
VIP, área de arbitragem e área médica). Cada equipe só poderá entrar
na área da piscina de jogo com treze atletas e mais as três pessoas
que poderão permanecer no banco de reservas.
Parágrafo Único - A equipe sede das rodadas disponibilizará ao
Coordenador de Arbitragem, até 30 minutos antes do início da rodada,
5 (cinco) bolas para a realização dos jogos.

Art. 8 – A tabela de jogos com local e horário deverão ser publicadas
pela PAB, até 48h antes do início da competição; Parágrafo Primeiro
- Quando o evento tiver rodadas com sequência inferior a 24h, a PAB
divulgará ao final de cada rodada os itens relativos ao Art. 9;

Art. 9 – A via original das súmulas de todos os jogos deverá ser
entregue pelos árbitros ao Coordenador de Arbitragem logo após o
encerramento da partida. As cópias das súmulas deverão ser
obrigatoriamente entregues às equipes, até 15 minutos após o
encerramento do jogo ou imediatamente após ser feito algum relato na
súmula. Parágrafo Único - Caso seja possível, será usada a súmula
eletrônica, do modelo a ser adotado pela LBPA;

Art. 10 - Se por qualquer circunstância um jogo não puder ser
realizado, deverá ser levado a efeito, no máximo, nas seguintes 24
(vinte e quatro) horas. A resolução do local, horário, oficiais de
arbitragem, será assumida pelo Representante da PAB ouvidos os
representantes das equipes envolvidas. Caso não haja acordo, é de
responsabilidade da PAB a decisão final.
Art. 11 – Será obrigatório a cada equipe a contratação do Seguro de
Acidentes pessoais com cobertura de Despesas Médico Hospitalares e
Odontológicas (DMHO), para todas as pessoas integrantes da delegação
inscritos para participar da competição, durante a competição.
Art. 12 – Todas as equipes filiadas ou vinculadas a CBC
estar uniformizadas e todos os atletas e membros da comissão
das
Entidades
de
Práticas
Desportivas
participantes,
utilizar, durante a competição o selo de formação de atletas
uniformes (Selo fornecido pela CBC).

deverão
técnica
deverão
em seus

Parágrafo Único – Os itens exigidos no Art. 11 e Art. 12 são de
responsabilidade exclusiva de cada equipe participante.

CAPÍTULO V- DOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO E APLICAÇÃO DAS REGRAS DO JOGO
Art. 13 – As toucas, sungas e uniformes em geral são de exclusiva
propriedade e responsabilidade de cada equipe participante, devendo
estar todos de acordo com as Regras vigentes da FINA;
Parágrafo Primeiro – É OBRIGATÓRIO o uso pela Comissão Técnica, de
calça, sapato ou tênis e camisa e/ou agasalho com identificação do
clube aa qual a mesma pertence. Caberá ao Coordenador de Arbitragem
e/ou árbitro fazer cumprir o artigo;

Parágrafo Segundo – Se algum membro da Comissão Técnica não estiver
em acordo com o Art. 13, Parágrafo Primeiro, deverá ser retirado do
banco de reservas imediatamente;
Art. 14 – O Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático será
disputado em campos de jogos e tempos oficiais, determinados pela
FINA com possíveis adaptações às categorias, que serão discutidas e
acordadas
por
todas
as
entidades
envolvidas.
CAPÍTULO VI – DA DISPUTA
Art. 15 – O Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático será
disputado pelas 16 equipes inscritas, a saber:
Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo, São Paulo/ SP
Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA), Bauru/ SP
Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM), Bauru/ SP
Botafogo Futebol e Regatas, Rio de Janeiro/ RJ
Clube Atlético Paulistano, São Paulo/ SP
Clube Curitibano, Curitiba/ PR
Clube de Regatas do Flamengo, Rio de Janeiro/ RJ
Clube Internacional de Regatas, Santos/ SP
Clube Jundiaiense, Jundiaí/ SP
Clube Paineiras do Morumby, São Paulo/ SP
Esporte Clube Pinheiros, São Paulo/ SP
Fluminense Football Club, Rio de Janeiro/ RJ
Minas Brasília Tênis Clube, Brasília/ DF
SESI Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/ SP
SESI Vila Leopoldina, São Paulo/ SP
Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro/ RJ

Art. 16 – O evento será disputado em quatro fases:
Primeira fase: CLASSIFICATÓRIA;
Segunda fase: QUARTAS DE FINAL;
Terceira fase: SEMIFINAL;
Quarta fase: FINAL.

Art. 16.1 - Na FASE CLASSIFICATÓRIA as equipes serão divididas em 4
grupos A, B, C e D.
Art. 16.2 – As QUARTAS DE FINAL serão disputadas da seguinte forma:
1º col. A x 2º col. B – disputa de 1º a 8º lugar
1º col. B x 2º col. A – disputa de 1º a 8º lugar
1º col. C x 2º col. D – disputa de 1º a 8º lugar
1º col. D x 2º col. C – disputa de 1º a 8º lugar
Art. 16.3 – A Fase SEMIFINAL será disputada da seguinte forma:
Perdedores das QF disputarão de 5º a 8º
Vencedores das QF disputarão de 1º a 4º
Art. 16.4 – A Fase FINAL será disputada da seguinte forma:
Perdedores das QF de 5º a 8º disputarão de 7º e 8º lugar
Vencedores das QF de 5º a 8º disputarão de 5º e 6º lugar
Perdedores das QF de 1º a 4º disputarão de 3º e 4º lugar
Vencedores QF de 1º a 4º disputarão de 1º e 2º lugar

Os
confrontos
serão
realizados
conforme
tabela
regulamento, posteriormente e mediante à confirmação
participantes.

anexada
ao
das equipes

Art.
17
–
Na
fase
de
classificação
os
pontos
alcançados
corresponderão a 2 (dois) por vitória, 1 (um) por empate e 0 (zero)
por derrota;
Art. 18 - Os critérios para desempate, no caso de duas ou mais
equipes que obtiverem igualdade de pontos na fase de classificação,
obedecerá a seguinte ordem:
Confronto direto;
Saldo de gols (3 ou mais equipes, entre as equipes empatadas);
Saldo de gols (entre 2 equipes, entre todas as equipes);partida, sem
prejuízo das penalidades que a Comissão Disciplinar Temporária vier a
determinar. E também por determinação da FINA, ao atleta faltoso não
será permitido permanecer no recinto da piscina (área de jogo), antes
e durante os jogos que estiver cumprindo a suspensão, isso inclui
também o período de aquecimento pré-jogo.

Art. 22 – Todo membro da comissão técnica que estiver participando do
jogo, sentado no banco de reservas, que for excluído do jogo após
receber um cartão vermelho estará automaticamente suspenso da próxima
partida em que sua equipe vier a participar, sem prejuízo das
penalidades que a Comissão Disciplinar Temporária vier a determinar.
E também por determinação da FINA, ao atleta faltoso ou a qualquer
membro da comissão técnica (técnico, auxiliar técnico ou dirigente)
não será permitido permanecer no recinto da piscina (área de jogo),
antes e durante os jogos que estiver cumprindo a suspensão, isso
inclui também o período de aquecimento pré-jogo.
Art. 23 – Se uma equipe quando solicitada não alinhar-se para
apresentação ou a fizer de maneira desrespeitosa ao público ou a
organização do evento, o árbitro deverá relatar na súmula e entregar
ao representante da LBPA, que deverá tomar as medidas cabíveis
segundo o CBJDD e encaminhar a Comissão Disciplinar Temporária da
competição.
Art. 24 – A equipe que não estiver alinhada na piscina de jogo na
hora estipulada pela Tabela Oficial do evento, publicada pela LPAB em
Boletim Oficial, será declarada perdedora por WO. Neste caso, o
placar do jogo será de 5 x 0, a favor da equipe presente. Será
concedida uma tolerância de 15 minutos após o horário determinado
para início da partida.
CAPÍTULO IX – DAS AUTORIDADES DO EVENTO

Art. 25 – O Coordenador de Arbitragem presidirá a Mesa de Controle,
dando total apoio à arbitragem no controle das incidências contrárias
às Regras que possam ocorrer no recinto da piscina.
Parágrafo Primeiro – Nenhuma autoridade do evento ou nenhum delegado
das entidades participantes poderão solicitar ou recusar a escala de
qualquer árbitro, juiz de linha ou oficial de mesa, para qualquer
partida do evento.

Art. 26 – As funções e a autoridade do árbitro começam no momento que
seu nome seja divulgado em Boletim Oficial pela LBPA, designando-o
para uma partida e terminarão com a entrega da súmula do jogo ao
Coordenador de Arbitragem, devendo-lhe ser dispensado, no exercício
de suas funções, o máximo respeito e consideração por partes das
entidades participantes, diretores, representantes, sócios, jogadores
e funcionários. Aos árbitros e demais oficiais serão atribuídas à
direção técnica e disciplinar dos jogos que lhes competem no
exercício de suas funções.

Art. 27 - Durante o desenrolar do jogo, o árbitro é considerado
autoridade máxima, sendo terminantemente vedado qualquer pessoa
interferir na sua atuação e permanecer no local que lhe é reservado.
O mesmo se aplica aos bandeirinhas e mesários.
Art. 28 – Todas as autoridades designadas deverão estar presentes no
local do jogo, até 30 minutos antes da hora marcada para seu início.
Art. 29 – Se algum membro da arbitragem não estiver presente no
horário determinado no Art. 28, deverá ser substituído imediatamente
por outro. O Coordenador de Arbitragem deverá relatar o ocorrido na
súmula e encaminhar à Comissão Disciplinar;
Parágrafo Único – Caso não haja a possibilidade de substituição do
membro da arbitragem que não cumprir o Art. 28, o Coordenador de
Arbitragem manterá o membro escalado e o mesmo será suspenso
automaticamente por uma rodada;
CAPÍTULO X – DA PREMIAÇÃO
Art.
30
–
Serão
premiadas
as
3
(três)
primeiras
equipes
classificadas, em cada categoria, recebendo medalhas representativas
de Ouro para o Campeão, de Prata para o Vice-Campeão e de Bronze para
o Terceiro Colocado. O Capitão de cada equipe receberá os troféus
correspondentes ao terceiro, segundo e primeiro lugares.

Parágrafo Único – Ao final do evento, por eleição dos técnicos
participantes da competição, será escolhida a seleção da competição;

Art. 31– Serão concedidas premiações ao:
Goleiro menos vazado;
Artilheiro (atleta com maior número de gols assinalados durante o
evento);
MVP da competição;
Integrantes da Seleção do Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo
Aquático, em cada categoria.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela
Diretoria da LPAB, aplicando as determinações contidas no Código
Brasileiro de Polo Aquático (CBPA) e as Regras Oficiais de Polo
Aquático da FINA.

8. OUTRAS AÇÕES
Além das ações previstas no Projeto, caso o Clube tenha realizado outras
ações que agregaram valor ao Campeonato e somaram à consecução do objeto
pactuado, é relevante apresentar/informar:

Ações Extras
(se for o caso)

Itens

Quantitativo

Forma de
Custeio

Resultados alcançados
com o desenvolvimento
das ações

Jantar de
confraternização

Pizza
Água
refrigerante

200
pessoas

Custeado
pela
Hebraica

Integração de todos
os atletas da
categoria sub 13

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentar neste campo as considerações finais deste Relatório Parcial de
Execução do Objeto que se fizerem necessárias, tais como justificativas,
esclarecimentos e informações complementares.

10. AUTENTICAÇÃO
Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados, e me
coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja
solicitado.

