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REGULAMENTO DA LIGA NACIONAL DA DIVISÃO II - 2021
POLO-AQUÁTICO

SISTEMA DE DISPUTA
FASE REGIONAL CLASSIFICATÓRIA NORTE - NORDESTE

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO E  REALIZAÇÃO 
Artigo 1o. A Fase Regional Classificatória Norte-Nordeste da Liga Nacional da Divisão II categoria 
masculina será realizada de 9 a 12 de setembro em Recife - Pernambuco no Complexo Esportivo 
Santos Dumont.

Artigo 2o.  A Federação Aquática Pernambucana em conjunto com a CBDA serão responsáveis 
pela organização e realização deste evento.

Parágrafo único: toda a gestão financeira será exercida pela Federação Aquática Pernambucana.

CAPÍTULO II - DA  DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES 
Artigo 3o. Caso haja mais do que 6 equipes inscritas, serão estas alocadas em dois ou três 
grupos através de sorteio tecnicamente dirigido.

Parágrafo único: no caso da mesma Entidade ter inscrito duas equipes as mesmas não poderão 
ser alocadas no mesmo grupo e portanto o sorteio deverá ser reiniciado a partir do momento da 
paralisação.

Artigo 4o. Conforme sorteio dirigido efetuado em 19 de agosto de 2021 através de video 
conferência as equipes ficaram assim distribuídas: 

GRUPO A GRUPO B
FORTALEZA WP CEARENSE - CE PASSARINHO ATIVIDADES AQUÁTICAS

ESPA/PASSARINHO - PE FEIRENSE POLO - BA

NACIONAL FC - AM YATCH CLUBE BAHIA - BA

AERO  NATAL - RN CONFIANÇA POLO 90 - SE
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CAPÍTULO III - DA TABELA OFICIAL DE JOGOS 
Artigo 5o. Todos os jogos foram alocados conforme tabela oficial que deverão ser 
rigorosamente disputados pelas equipes inscritas dentro dos seus respectivos horários 
e datas a saber:

Local: Piscina Olímpica Aberta do Complexo Poliesportivo Santos Dumont - Recife - PE

FASE DE GRUPOS - PRELIMINAR

DATA/DIA HORA No. EQUIPE X EQUIPE

09/SET/QUI 15:00 SUB 16

09/SET/QUI 16:00 1A FORTALEZA - CE X AERO - RN

09/SET/QUI 17:15 2A ESPA/PAA - PE X NACIONAL FC - AM

09/SET/QUI 18:30 3B CONFIANÇA - SE X PASSARINHO - PE

09/SET/QUI 19:45 4B FEIRENSE - BA X YATCH - BA

10/SET/SEX 08:00 SUB 16

10/SET/SEX 09:00 5A FORTALEZA - CE X NACIONAL FC - AM

10/SET/SEX 10:15 6A ESPA/PAA - PE X AERO - RN

10/SET/SEX 11:30 7B PASSARINHO - PE X YATCH - BA

10/SET/SEX 12:45 8B FEIRENSE - BA X CONFIANÇA - SE

10/SET/SEX 14:00 SUB 16

10/SET/SEX 15:00 SUB 16

10/SET/SEX 16:00 9A ESPA/PAA - PE X FORTALEZA - CE

10/SET/SEX 17:15 10A AERO - RN X NACIONAL FC - AM

10/SET/SEX 18:30 11B PASSARINHO - PE X FEIRENSE - BA

10/SET/SEX 19:45 12B YATCH - BA X CONFIANÇA - SE
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FASE SEMIFINAL 

 

FASE FINAL

PREMIAÇÃO

11/SET/SAB 08:00 SUB 16

11/SET/SAB 09:00 13 3o A X 4o B

11/SET/SAB 10:15 14 3o B X 4o A

11/SET/SAB 11:30 15 1o A X 2o B

10/SET/SEX 12:45 16 1o B X 2o A

11/SET/SAB 14:00 SUB 16

11/SET/SAB 15:00 SUB 16

11/SET/SAB 16:00 17 PERD J 13 X PERD J4 7/8

11/SET/SAB 17:15 18 VENC J 13 X VENC J 14 5/6

11/SET/SAB 18:30 19 PERD J 15 X PERD J 16 3/4

11/SET/SAB 19:45 20 VENC J 15 X VENC J 16 1/2

11/SET/SAB 21:00 PREMIAÇÃO

DATA/DIA HORA No. EQUIPE X EQUIPE
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CAPÍTULO IV - DO  SISTEMA DE DISPUTA 

Artigo 6º. O evento será realizado conforme tabela oficial de jogos distribuídos em 3 
fases denominadas a saber:

a. Fase de Grupos ou Preliminar classificatória;

b. Fase Semifinal

c. Fase final.

Artigo 7º. Durante Fase Preliminar todas as equipes jogarão entre si uma única vez no 
sistema de turno único nos seus respectivos grupos.

Artigo 8º. Será declarada equipe 1a. classificada de cada grupo  na Fase Preliminar e 
subsequentemente as demais classificações toda aquela que vier a somar o maior número 
de pontos ganhos em cada jogo a saber: 

a. vitória = 03 pontos ganhos;

b. empate = 02 pontos ganhos para cada equipe;

c. derrota = 01 ponto ganho;

d. derrota por WO = 00 pontos ganhos.

Artigo 9º. No caso de empate no número de pontos ganhos entre duas ou mais 
equipes para a apuração da equipe 1a. classificada e demais classificações de cada 
grupo durante a Fase Preliminar adotar - se - à o critério de desempate na ordem de 
prioridade a seguir:

a. Confronto direto;

b. Saldo de gols;

c. Maior número de gols marcados;

d. Menor número de gols sofridos;

e. Disputa de pênaltis na conformidade da Regra FINA WP 12.3

número de pontos ganhos entre duas ou mais equipes, para a apuração das 
colocações serão somente considerados os resultados entre essas equipes 
obedecendo os critérios de desempate estabelecidos neste artigo;

Artigo 10. Após a conclusão da Fase Preliminar caso qualquer jogo venha a terminar 
em empate no seu tempo normal durante as etapas subsequentes será aplicada a 
Regra da FINA WP 12.3 referente à disputa de pênaltis para apuração da equipe 
vencedora.

Parágrafo único: uma vez concluída as classificações das equipes durante cada Fase 
todos os resultados obtidos serão desconsiderados para as fases  subsequentes.
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CAPÍTULO V - DA CLASSIFICACÃO FINAL 

Artigo 11.Serão declaradas os seguintes colocações finais deste evento:

a. Equipe campeã a vencedora do jogo número 20 e consequentemente vice-
campeã a perdedora do referido jogo;

b. Equipe 3a. colocada a vencedora do jogo número 19 e consequentemente 4a. 
colocada a perdedora do referido jogo;

c. Equipe 5a. colocada a vencedora do jogo número 18 e consequentemente 6a. 
colocada a perdedora do referido jogo;

d. Equipe 7a. colocada a vencedora do jogo número 17 e consequentemente 8a. 
colocada a perdedora do referido jogo.

CAPÍTULO V - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Artigo 12.  As 4 equipes primeiras colocadas estarão automaticamente classificadas 
para a fase final da Liga Nacional da Divisão II a ser realizada de 24 a 29 de novembro 
de 2021 no Aero Clube de Natal - Rio Grande do Norte.

Artigo 13. Caso a equipe do Aero Clube de Natal termine entre as 4 equipes primeiras 
colocadas neste evento a 5a. colocada estará automaticamente classificada para a fase 
final da Liga Nacional da Divisão II a ser realizada de 24 a 29 de novembro de 2021 no 
Aero Clube de Natal - Rio Grande do Norte.

Artigo 14. A todos os demais casos serão aplicados os dispositivos legais contidos nas 
Leis vigentes bem como no Regulamento Geral da Divisão II emitido pela CBDA https://
transparencia.cbda.org.br/boletim/view?id=11164&titulo=regulamento-da-liga-nacional-
de-polo-aquatico-ndash-divisao-ii-2021 bem como no CBJD, Estatuto da CBDA, Leis e 
Normas de Transferência de Atletas e as Regras da FINA.

Artigo 15. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador da Liga 
Nacional da Divisão II como base nos dispositivos legais descritos no artigo anterior bem com nos 
Anexos  I, II e III.

São Paulo, 23 de agosto de 2021

KLAUSS LELLIS CELADON

COORDENADOR

LIGA NACIONAL DIVISÃO II

https://transparencia.cbda.org.br/boletim/view?id=11164&titulo=regulamento-da-liga-nacional-de-polo-aquatico-ndash-divisao-ii-2021


!                             !

ANEXO I

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE

FICHA DE INSCRIÇÃO

Este documento de inscrição somente será aceito se for enviado devidamente preenchido e assinado aos 
seguintes e-mails: indawp@outlook.com e cristina.callou@cbda.org.br Após o recebimento serão emitidas as 
faturas para pagamento da taxa de inscrição e custo operacional. 

I – DADOS CADASTRAIS 

EVENTO ( ) Fase classificatória   ( ) Fase Final

REGIÃO ( ) Sudeste  ( ) Sul   ( ) Centro-Oeste  ( ) Norte/Nordeste

NOME DA ENTIDADE

ENDERECO

MUNICIPIO/ESTADO

CEP

EMAIL

TELEFONE (       )

CNPJ

NOME DO DIRETOR 

CPF

RG

TELEFONE (       )

EMAIL

mailto:indawp@outlook.com
mailto:cristina.callou@cbda.org.br
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II – TERMO DE RESPONSABILIDADE

Nome da Entidade: _____________________________________________________________

DECLARAÇÃO DO TÉCNICO OU PROFESSOR 

Declaro para fins de participação no(s) evento(s) acima descrito(s), que a (a) equipe

___________________________________________________________, treinada por 
mim, encontra-se em condições físicas e técnicas de participar do(s) mesmo(s)

______, _____ de ____________________ de 2021.

Nome e Assinatura do Técnico ou Professor com nº do CREF

Nome e Assinatura do Diretor Responsável 

Solicitamos a inscrição da Entidade na Liga Nacional da Divisão II de Polo Aquático, conforme 
dados cadastrais acima descritos, e estamos cientes que qualquer irregularidade referente ao 
registro dos jogadores e não cumprimento do prazos estipulados para pagamento das taxas ofici-
ais invalidará a inscrição da equipe.  Declaramos que nossos atletas estão em perfeitas 
condições físicas e mentais para o pleno exercício de atividades físicas desportivas de caráter 
competitivo. Também através deste documento, atestamos que por decisão própria livres de 
qualquer persuasão, intimidação e imposição concordamos amplamente e plenamente em partic-
ipar do referido evento e isentamos totalmente de forma irrevogável os organizadores deste even-
to de qualquer acidente ou incidente que venha a ocorrer durante a realização dos jogos que re-
sulte em invalidez temporária ou permanente, morte, lesão física ou corporal, danos morais, 
roubo, furto de pertences. 

Estamos também cientes e concordamos que qualquer alteração por nós efetuadas após encer-
rados os prazos determinados pelo CBC, estará sujeita a multa e ressarcimento ao CBC decor-
rente destas alterações.
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ANEXO II

COMISSÃO DISCIPLINAR TEMPORÁRIA – CDT

Artigo1o. A formação da Comissão Disciplinar Temporária do evento é de responsabilidade 
da CBDA, que indicará os nomes dos membros que a compõe.

Artigo 2o.  As súmulas de cada partida e/ou relatório que contenham alguma infração 
descrita em relação ao descumprimento deste Regulamentos, Regras da FINA bem como 
Legislação vigente deverão ser encaminhadas ao Delegado da CBDA presente, que 
receberá a ocorrência, dando prosseguimento, conforme este regulamento e legislação em 
vigor.

Artigo 3o. Todo procedimento seguirá as normas contidas no Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva – CBJD, regras oficiais da FINA e legislação brasileira aplicável.

Artigo 4o. Uma vez julgados os processos pela CDT, os mesmos deverão ser encaminhados 
ao STJD da CBDA, que procederá com o julgamento definitivo do caso.

ANEXO III

PROCEDIMENTO DE RECURSOS E PROTESTOS TÉCNICOS DE ARBITRAGEM 

Artigo 1o. Na conformidade da regra GR 9.2.1 da FINA caberá recurso no caso:

a. Das regras e regulamentos pertinentes a condução do evento não serem cumpridos;

b. De outras circunstâncias que coloquem em risco a condução da competição e dos 
competidores;

c. Em relação as decisões dos árbitros, todavia, o recurso não será procedente em relação 
as decisões de fato, ou seja, interpretação da aplicação da Regras.

Artigo 2o.  Os recursos ou protestos de ordem técnica serão aceitos na forma da lei desde que 
obedeçam ao seguinte procedimento:
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a. Entrega do recurso ao delegado do evento até 30 minutos contados a partir do 

encerramento da partida em questão datado e assinado pelo responsável legal de cada 
equipe devidamente registrado no congresso técnico;

b. Comprovante do deposito da taxa de recurso equivalente a ¼ do valor máximo do salário 
mínimo vigente no Brasil.

§ Único: na conformidade das regras da FINA GR 9.2.4 se o recurso não for aceito o valor 
depositado ficará retido a favor da CBDA, caso contrário será devolvido.

Artigo 3o. Caso um recurso tenha que ser impetrado antes do início do evento, o mesmo deverá 
ser efetuado antes que o sinal de início da 1ª. partida seja efetuado. 

Artigo 4o. Na conformidade das regras GR 2.2.3 Todos os recursos/protestos devem ser 
considerados pelo Delegado da CBDA, e caso o mesmo não aceite, deverá descrever a razão 
pela qual a decisão foi tomada.

Artigo 5o. Uma vez recebido o recurso, o Delegado da CBDA deverá encaminhar o mesmo em 
primeira instancia ao Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da CBDA, que após análise técnica 
minuciosa dos fatos relatados decidirá se dará procedimento ou não ao recurso.

§ 1o. Caso o CTA decida dar continuidade ao recurso por erro de direito cometido pela arbitragem, 
caberá à CDT em primeira instancia e ao STJD em instancia definitiva analisar o fato e se for 
necessária a anulação da partida e realização de uma nova, determinar a data, horário e demais 
fatores para o cumprimento da decisão.

§ 2o. O representante legal de cada equipe poderá apelar sobre qualquer decisão da CBDA junto 
à Comissão Disciplinar Temporária e, após, ao Supremo Tribunal de Justiça de Disciplina 
Desportiva que terá a decisão final.

Artigo 6o. Na conformidade do Capitulo VII artigos 259 a 273 do CBJD, se uma vez comprovados, 
analisados e julgados os casos for comprovada insuficiência técnica do oficial de arbitragem 
caberá à CDT e/ou STJD aplicar advertência, suspensão ou exclusão. Não obstante, caberá à 
ABDA aplicar penalidades previstas em sistema próprio de avaliação, bem como não escalar o 
profissional de forma definitiva ou temporária.

Artigo 7o. Aos casos omissos neste Anexo serão aplicadas as regras e regulamentos constantes 
do Estatuto da CBDA, do CBJD e da FINA.


