RESUMO DAS ALTERAÇÕES REGULAMENTARES 2015
*Não dispensa a leitura integral dos documentos.

Regulamento Geral de Competições:
Ponto -18.2

Em caso de a mudança de clube ser autorizada, o atleta passará a pontuar para o novo clube a
partir da data em que ocorre essa mudança.

Regulamento de Velocidade:
Ponto – 3.1
Ponto – 8.1
Ponto – 8.3
Ponto – 9.2
Ponto – 11.3
Ponto – 11.5
Ponto – 11.7
Ponto – 16.2

Peso da embarcação C1 passa para 14 kg.
Introdução da C1 e C2 feminina em todas as categorias a partir dos infantis.
Alteração de horários de provas, em resultado da inclusão das canoas femininas.
Introdução da C2 feminina na Taça de Portugal de Portugal de Regatas em Linha
No Campeonato Nacional de Fundo passa a contar com a C1 feminina em todas as categorias a
partir dos infantis.
No Campeonato Nacional de Fundo é feita a alteração / definição de distâncias em todas as
provas da Canoa Feminina e também no K1 Veterano A, B e C feminino.
Alteração / definição de tempos de controlo em todas as provas da Canoa Feminina, K1
Veterano A, B e C feminino e K1 Veterano B e C masculino.
Introdução da C2 feminina na Taça de Portugal de Tripulações em todas as categorias a partir
de infantis.

Regulamento de Longa Distância:
Ponto – 4.1
Ponto – 18.2
Ponto – 20.2
Ponto – 20.3
Ponto – 20.5

Ponto – 20.9.2

Introdução das classes de: C2 infantil, C2 Veterano A, B e C masculino, C1 e C1 sénior, júnior,
cadete e infantil feminino e C1 veterano A, B e C feminino.
Introdução do C2 veterano A, B e C masculino e C1 sénior, júnior cadete e veterano A, B e C
feminino no programa do Campeonato Nacional de Maratonas.
Introdução da C1 e C2 feminino (cadete e infantil) no programa do Campeonato Nacional de
Esperanças.
Peso da embarcação C1 passa para 14 kg.
Introdução de distâncias de acordo com as alterações efetuadas em 20.2
Clarificação do texto relativo à subdivisão no Campeonato Nacional de Esperanças, entre
iniciados e Infantis A (de 1º ano) e B (de 2º ano) e a eliminação da subdivisão entre canoas
direitas e esquerdas. Passando a constar o seguinte texto: “Nas provas do Campeonato
Nacional de Esperanças, nas categorias iniciados e infantis e apenas para efeitos de atribuição
de prémios de cada uma das provas, haver· uma subdivisão dos atletas nas embarcações
monolugares. A subdivisão ser· em A (de 1º ano) e B (de 2º ano), sendo a entrega feita de
acordo com essa divisão. Não há lugar a entrega de prémios absolutos dentro de cada um
destes escalões. Estes prémios não alteram a pontuação individual destes escalões, que
continua a ser feita de acordo com a classificação geral na categoria. Também não. É
considerada esta divisão para efeitos de títulos nacionais. Na ˙última prova do Campeonato
Nacional, para além da distribuição de prémios referida anteriormente, no que diz respeito à
terceira e última prova, serão atribuídas as medalhas relativas à classificação absoluta no
Campeonato Nacional.”

Regulamento de Primeiras Pagaiadas:
Ponto - 1.4
Ponto – 1.15
Ponto – 2.2

Introdução da C1 e C2 Feminina nas categorias de Infantis e Cadetes.
Peso da embarcação C1 passa para 14 kg.
Limitação da participação nas provas da especialidade de Slalom, à semelhança do que já
existia para as regatas em linha.

Campeonato Nacional de Kayaksurf e Waveski:

Regulamento sofreu alterações significativas, passando de Circuito Nacional para Campeonato Nacional.
Aconselha-se uma leitura cuidada do mesmo.

Regulamento de Kayak Polo:
Ponto – 3.5.4
Ponto – 4.4
Ponto – 5.25
Ponto – 5.30
Ponto – 5.36
Ponto – 5.40
Ponto – 5.41
Ponto – 5.43
Anexo B
Anexo E – 10.2

As equipas do escalão absoluto podem inscrever jogadores da categoria sub-16 sem número
máximo definido.
Alterações ao sistema de pontuação e de competição.
Alteração das regras de reinício após o golo.
Introdução da alínea e).
Alterações relativamente à penalização do comportamento antidesportivo, com a inclusão da
alínea d)
Introdução da alínea k, k2, k5, k6, m3,
Eliminação da alínea f)
Introdução da alínea a)
Introdução dos sinais dos árbitros 18 e 19.
Alteração no sistema de liga e desdobramento de jogos.
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