Federação Aquática do Rio de Janeiro (FARJ)
Troféu Luiz Ricardo da Silva – Divisão Especial – Regulamento
I – DA REALIZAÇÃO:
Art.1 – O Torneio Luiz Ricardo da Silva de Pólo Aquático Master (Divisão Especial) será
realizado no Rio de Janeiro, sob a supervisão da FARJ e apoio da Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos (CBDA);
II – DA CATEGORIA:
Art.2 – Poderão participar atletas nascidos até o ano de 1988 inclusive, desde que não tenham
participado de nenhuma competição nacional no ano de 2018;
& Primeiro - Cada equipe poderá inscrever até 2 (dois) jogadores com idade entre 25 e 29 anos,
que serão comprovadas durante a realização do Congresso Técnico;
& Segundo – Poderão participar do Torneio atletas a partir de 15 anos, desde que não sejam
federados por nenhuma entidade nacional ou internacional.
III – DA INSCRIÇÃO:
Art.3 – Só poderão participar do Torneio da Divisão Especial as equipes que confirmarem a
inscrição junto à FARJ, de forma oficial e obrigatória, até o dia 05/11/2018, mediante o
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 reais por ATLETA;
& Primeiro – cada clube só poderá inscrever uma equipe no Torneio. Caso queira inscrever mais
de um time, esse deverá ter um nome diferente que não seja o do clube original;
& Segundo – um atleta só poderá atuar por sua equipe durante o Torneio, estando vedado o
empréstimo de qualquer atleta a outra equipe;
& Terceiro – a equipe que não confirmar sua participação na data estipulada no Art.3 desse
Capítulo não poderá participar do Torneio.
Art.4 – A taxa de inscrição será paga por transferência bancária para a conta corrente
discriminada abaixo até o prazo estipulado na forma do Art.3 desse Capítulo:
FARJ – Federação Aquática do Rio de Janeiro
CNPJ: 33.977.695/0001-15
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3520-3
Conta: 27425-9
Art.5 – O clube que se retirar do Torneio após confirmar sua inscrição pagará uma multa
estipulada abaixo, a saber:


Até dia 05/11/ 2018 – 50% do valor da taxa de inscrição;



Após dia 05/11/2018 – 100% do valor total da inscrição.

Art.6 – A relação nominal dos atletas de cada clube, com até 15 nomes, bem como das
respectivas Comissões Técnicas, deverá ser enviada à FARJ até o dia 05/11/2018, no e-mail
tesouraria@aquatica.org.br;
IV – DAS DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DA COMPETIÇÃO:
Art.7 – A competição será realizada em 6 (seis) etapas, a saber: dias 10, 11, 24, 25/11 e 01 e
02/12, em locais e horários a serem divulgados até a data final de inscrição (30/10).
V – DO CONGRESSO TÉCNICO:
Art.8 – No Congresso Técnico, a ser realizado no dia 09/11/2018, às 19:00 horas, no auditório
da FARJ, deverão ser entregues à Organização do Torneio a seguinte documentação:
a) Cópia de
b) um documento de identidade com foto dos atletas de cada equipe que irão participar da
competição;
c) Relação nominal, em papel timbrado da entidade, com o nome dos 15 (quinze) atletas
que poderão ser utilizados durante a competição;
d) Relação nominal, em papel timbrado da entidade, com até 5 (cinco) nomes, dos
membros das respectivas Comissões Técnicas e suas respectivas funções. Os nomes dos
membros da Comissão Médica deverão constar dessa relação, se aplicável.
VI – DA COMPETIÇÃO:
Art.9 – As partidas serão disputadas de acordo com as regras previstas em MWP, ou seja, o
campo de jogo terá 23,5 mts x 17 mts, os quartos terão a duração de 4 tempos de 7 (sete)
minutos, os intervalos serão de 2 (dois) minutos entre todos os períodos de jogo, e onde as
equipes deverão trocar de lado antes do início do terceiro período de jogo;
Art.10 – O tempo de posse de bola será de 30 (trinta) segundos;
Art.11 – cada equipe terá direito a 4 (quatro) pedidos de tempo, sendo um pedido por quarto de
jogo, a qualquer momento da partida, desde que esteja de posse da bola (WP12).
Art. 12 - Cada equipe deverá apresentar à mesa de controle, até 45 minutos antes de cada
partida, a relação nominal dos 15 (quinze) atletas que atuarão em cada partida;
&Único – A relação nominal dos atletas que participarão da partida não poderá ser alterada
depois de entregue à mesa de controle.
Art.13 – Só poderão entrar no recinto do campo de jogo os atletas, membros da Comissão
Técnica e da equipe médica, todos devidamente uniformizados e com suas credenciais,
totalizando até 20 (vinte) pessoas;
& Primeiro: os membros da Comissão Técnica deverão estar uniformizados, usando calça
comprida, camisa, tênis ou sapato e agasalho iguais, com a identificação do clube;

& Segundo: caso algum membro da Comissão Técnica não estiver vestido de acordo com o
parágrafo primeiro, deverá ser retirado do banco de reservas antes do início da partida. Caberá
ao árbitro da partida fazer cumprir esse artigo.
Art.14 – A Organização irá disponibilizar 7 (sete) bolas para a realização da partida, sendo 3
para cada equipe manter em seus respectivos bancos de reservas e 1 para utilização dos árbitros;
Art.15 – O original das súmulas será entregue ao Delegado da partida após a assinatura de todos
os Oficiais envolvidos, e às equipes em até 30 minutos após o término da partida;
& Único: em caso de relato na súmula pelos árbitros da partida, a súmula de cada equipe será
entregue em até 24 horas após a realização do jogo, conforme requerimento estipulado pela
FINA para partidas de Pólo Aquático.
VII – DA DISPUTA:
Art.16 – O Torneio será realizado em 4 (quatro) fases:
1ª Fase: Classificatória – as equipes serão divididas em dois grupos e jogarão entre si dentro
dos respectivos grupos;
2ª Fase: Quartas de Final – 2ª de A x 3ª de B
2ª de B x 3ª de A
1ª de A x 4ª de B
1ª de B x 4ª de A
3ª Fase: Semifinais - Perdedor de QF 1 x Perdedor de QF 4
Perdedor de QF 2 x Perdedor de QF 3
Vencedor de QF 1 x Vencedor de QF 4
Vencedor de QF 2 x Vencedor de QF 3
4ª Fase: Finais – Perdedor de SF 1 x Perdedor de SF 2 (Disputa de 7ª lugar)
Vencedor de SF 1 x Vencedor de SF 2 (Disputa de 5ª lugar)
Perdedor de SF 3 x Perdedor de SF 4 (Disputa de 3ª lugar)
Vencedor de SF 3 x Vencedor de SF 4 (Disputa de 1ª lugar)
Art.17 – Na fase de classificação, cada vitória valerá 2 (dois) pontos, o empate valerá 1 (um
ponto) e a derrota 0 (zero) ponto;
Art.18 – Os critérios de desempate, no caso de duas ou mais equipes estiverem com o mesmo
número de pontos na fase de classificação, seguirá a seguinte ordem:




Confronto direto;
Saldo de gols (3 ou mais equipes, entre as equipes empatadas);
Saldo de gols (2 equipes, entre todas as equipes);






Maior número de gols marcados;
Menor número de gols sofridos;
Tiro de pênaltis;
& Único: a partir da segunda fase do torneio, todas as partidas deverão ter um
vencedor. O desempate será feito segundo a Regra WP 11.3 (Duração da partida).

VIII – DA PREMIAÇÃO:
Art.19 – Serão entregues medalhas à equipe campeã (Ouro), vice-campeã (Prata) e 3ª colocada
(bronze), além de troféus ao goleiro menos vazado, ao artilheiro e ao melhor jogador da
competição.
IX – DAS PENALIDADES:
Art.20 – Todo atleta excluído de jogo sem substituição (segundo WP 22.9) estará suspenso
automaticamente da próxima partida, sem prejuízo das penalidades que a Comissão Disciplinar
Temporária determinar;
Art.21 – Todo e qualquer membro da Comissão Técnica que receber cartão vermelho durante
uma partida estará automaticamente suspenso da próxima partida, sem prejuízo das penalidades
que a Comissão Disciplinar Temporária determinar;
&Único: por recomendação da FINA, nenhum dos envolvidos citados nos artigos 17 e 18 do
Capítulo IX poderá permanecer no recinto da piscina (campo de jogo) nem na área de
aquecimento de sua equipe durante a realização da partida. Se ficar na arquibancada, deverá
ficar no lado oposto ao banco de sua equipe, ainda segundo recomendação da FINA.
Art.22 – A equipe que não estiver alinhada na borda da piscina, na hora determinada pela
organização para o início da partida, será considerada perdedora por W.O, pelo placar de 5 x 0.
Será observada uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário oficial marcado para o
início da partida, quando então o árbitro encerrará a partida.
&Único: a equipe que não comparecer a uma partida, após o início da competição, será
automaticamente eliminada. Nesse caso, não haverá devolução da taxa de inscrição em hipótese
alguma.
X – DAS AUTORIDADES:
Art.23 – O árbitro é considerado autoridade máxima da partida, sendo vedado a qualquer pessoa
interferir em sua atuação ou permanecer no local destinado à equipe de arbitragem;
Art.24 – O Delegado de cada partida fará o controle de cada ocorrência contrária às Regras que
possa ocorrer no recinto da piscina;
&Único: nenhuma autoridade do evento, bem como delegados das equipes, poderá solicitar ou
recusar a escalação de um árbitro, juiz de linha ou oficial de mesa para qualquer partida da
competição.
XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art.25 – Os casos omissos nesse Regulamento serão resolvidos pela Organização do evento,
aplicando-se as determinações contidas no Livro de Regras de Pólo Aquático da FINA.

