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Localização

Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

Data

Domingo, 18 de dezembro de 2022

Horário

08h00 - Abertura do Secretariado
08h30 - Inicio da Competição
(Horário sujeito a alteração de acordo com o número de inscritos. Horário final publicado aquando do caderno
de provas)

Especialidade

Kayak Polo

Plano de Água

Piscina coberta, balizada com campo de Kayak Polo

Tipo de Competição

Campeonato Regional de Kayak Polo segundo os
regulamentos em vigor da FPC.

CATEGORIAS
Sub-16 Masculinos e Femininos | atletas das categorias Iniciado, Infantil e Cadete
Absoluto Masculinos e Femininos | atletas das categorias Júnior, Sénior e Master
TEMPO DE JOGO
Cada jogo terá duas partes de 9 Minutos com intervalo de 1 Minuto, salvo imperativos de horário imposto pelo número de equipas inscritas.
OUTROS
Dado que o Campeonato Regional é disputado em um dia, Domingo, o figurino do Campeonato (i.e., se torneios independentes ou sistema de todos
contra todos durante todo o Campeonato) apenas será definido após a inscrição das equipas.
SEGURANÇA
Equipa de socorristas ou ambulância, em prevenção, durante toda a competição. REGRAS DE ACESSO E FUNCIONAMENTO
PRÉMIOS
Troféus/Medalhas para as três primeiras equipas no campeonato de Absolutos e Sub16.
Medalhas para os três primeiros lugares no campeonato de Absolutos e Sub16.
OUTROS
Terminado o prazo de inscrição será publicado em www.fpcanoagem.pt, o respetivo Caderno da Prova.
INSCRIÇÕES
Até ao dia 7 de dezembro de 2022 de acordo com o ponto 18.3 do Regulamento Geral de Competições.
Inscrições online em http://provas.fpcanoagem.pt
Esta prova permite a inscrição manual. Quando optado pela inscrição manual, esta deve ser realizada em documento próprio disponível em
www.fpcanoagem.pt na área Competições | Documentos, e acompanhada do pagamento da taxa definida pela direção da FPC para a época em vigor.

