Diretiva Anual de organização do Quadro Competitivo Nacional Kayak Polo

A Federação Portuguesa de Canoagem, no âmbito da promoção da especialidade de Kayak-Polo, iniciou em 2013 um novo
projeto, onde se definiu os seguintes objetivos:


Criar uma Comissão de Kayak-Polo para a gestão desta especialidade da Canoagem, que será composta por Hugo
Duarte, Bruno Leitão e Julia Lombao;



Reformular o quadro competitivo nacional, adequando o seu modelo ao conceito de espetáculo desportivo, a par de
outra modalidades coletivas;



Alterar o regulamento de Kayak-Polo, por forma a flexibilizar a sua prática e concluir com as assimetrias internacionais
existentes;

Nesse seguimento e em cumprimento do disposto no artigo 3.13 do Regulamento de Kayak-Polo, o Campeonato Nacional
2013 será disputado da seguinte forma:


Realização de 4 Torneios (conforme o artigo 3.3.2 do RKP)
o Setúbal
o Coimbra
o Fronteira
o Arcos de Valdevez



O quadro competitivo visa a existência de duas séries:
o Série A – As equipas que se classificaram nos 5 primeiros lugares na época anterior.
o Série B – Todas as equipas que se classificaram depois do 5º lugar na época anterior, novas equipas e
equipas sub-16, caso não haja campeonato nesta categoria.



Na série A as equipas irão jogar em sistema de liga com duas voltas, enquanto na serie B o sistema será ajustado ao
número de equipas inscritas no torneio do campeonato nacional. Haverá um vencedor em cada fase que somará 21
pontos, o 2º 19, o 3º 18, ……



Para o primeiro torneio do campeonato nacional as equipas serão ordenadas em conformidade com a classificação
obtida na época transata. Nos restantes torneios do campeonato nacional serão ordenadas com a classificação do
torneio anterior.



O quinto da Série A e o primeiro da Série B, em cada torneio do campeonato nacional, disputarão um jogo de playoff,
sendo que a equipa vencedora jogará o próximo torneio do campeonato nacional na série A e a equipa vencida jogará
na série B.



A atribuição de títulos será efetuada em conformidade com o disposto no artigo 3.8.

Para a época de 2014 prevê-se uma alteração ao quadro competitivo, em que as séries A e serie B passarão a primeira e
segunda divisão respetivamente, com as atribuições de títulos de campeão de primeira e segunda divisão, disputado em
sistema de liga fechado, em que apenas na seguinte época as equipas descem e/ou sobem.
Porto, 1 de Março de 2013

