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- CAMPEONATO NACIONAL DE KAYAK POLO 2020

DETERMINAÇÕES ESPECIFICAS PARA O CAMPEONATO NACIONAL DE KAYAK POLO 2020
Este documento apresenta as especificidades determinadas pela direção da Federação Portuguesa de
Canoagem para a realização do Campeonato Nacional de Kayak Polo 2020, no âmbito da pandemia COVID-19
e indicações atuais da Direção Geral de Saúde.
As determinações abaixo mencionadas não substituem ou anulam as definições gerais, publicadas no “Manual
de Procedimentos de Proteção de Agentes Desportivos e Funcionários” publicado no passado mês de junho.

A. O Campeonato Nacional de Kayak-Polo está aberto apenas a equipas absolutas;
A direção da FPC entendeu, à semelhança do que está a ser desenvolvido a nível nacional no âmbito da prática
desportiva coletiva, que o campeonato nacional de Kayak Polo 2020 não será disputada na categoria de Sub16.
O campeonato decorrerá apenas para a categoria absoluta, com participação limitada a atletas de escalão
Júnior, Sénior e Veterano.

B. O Campeonato Nacional de Kayak-Polo será disputado apenas numa competição;
Ainda que a previsão fosse realizar o campeonato nacional em duas fases, devido ao número de equipas e
jogos a realizar nos diferentes escalões, com a presente limitação a equipas absolutas, o mesmo será
realizado apenas numa competição, a realizar ao longo de um fim de semana.
Será campeão nacional a equipa que vencer o torneio, de acordo com o sistema competitivo definido no final
do prazo de inscrição para a prova.

C. Equipamento de proteção individual;
A utilização de mascará será obrigatória sempre que o agente se encontre dentro da instalação desportiva,
excetuando-se os árbitros de jogo e jogadores em competição.
Todos os jogadores terão obrigatoriamente que colocar nas grelhas de proteção dos capacetes uma folha de
acetato transparente, fixa com braçadeiras de plástico ou de forma equivalente. A mesma deve garantir a
integridade física do atleta e seus opositores, e proteger toda a zona de respiração, deste o ponto mais baixo
da grelha, "tapando" a boca e o nariz e podendo terminar na linha reta horizontal de início dos olhos, de
modo a não prejudicar a visão.

D. Outros
Existirão, dentro da instalação desportiva zonas delimitadas para cada equipa. Cada equipa deverá trazer as
suas próprias tendas e sistemas de pesos de fixação para montagem no local.
- O Aquecimento pré-competitivo apenas pode ser realizado em terra na zona delimitada para cada equipa.
A Entrada no plano de água deve ser realizada apenas quando estiverem reunidas as condições para início
do jogo.
-As bolas de jogo (4 bolas novas fornecidas pela organização) estarão em caixas com água com elevada
concentração de cloro, onde permanecerão entre partidas.
-Estão proibidos os banhos e utilização de balneários. Apenas poderão ser utilizados os vestiários e instalações
sanitárias.
- As instalações serão desinfetadas sábado e domingo a meio do dia (pelas 12:00 horas) e de sábado para
domingo após a competição.
- Como previsto regulamentarmente, cada equipa tem de nomear dois árbitros de jogo no momento de
inscrição para o campeonato.
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