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Muitas vezes as capacidades técnicas, necessárias ao jogo de kayak-polo, são desprezadas 
em prol da táctica. Deves resistir à tentação de acreditar que o “segredo” está nas “jogadas” 
porque se existem segredos neste jogo, eles residem na forma como se passa e recebe e 
protege a bola, no drible, no remate à baliza, na desmarcação e antecipação, na manutenção 
da concentração nas tarefas defensivas, na capacidade de comunicação entre todos os 
elementos da equipa. É impossível trabalhar a táctica se os jogadores não tiverem a técnica 
aprimorada e para isso tens de treinar afincadamente os pormenores técnicos. 
Neste capítulo indicamos e desenvolvemos as capacidades técnicas indispensáveis para o 
kayak-polo. Lembra-te que o que é verdadeiramente decisivo é a solidez dos pormenores 
técnicos e a forma como os colocas ao serviço do jogo da tua equipa.  

 
Remada e Recuperação 
 
Uma boa técnica de remada é essencial para movimentar o barco na área de jogo, da 
maneira que queremos e sem sermos dominados pelos outros jogadores. A maior parte dos 
jogadores, com a ajuda de amigos e sem grande esforço, desenvolve rapidamente uma 
técnica razoável. Mas, atingir um nível superior exige uma técnica mais apurada que leva o 
seu tempo e empenho para desenvolver. Boa técnica dá-nos confiança, reduz o risco de 
lesões e é essencial para uma performance de alto nível. Com uma técnica apurada, o 
jogador fica apto para reagir a tudo aquilo que o jogo exige. Vamos começar com o básico. 
 
Entrar e Sair do Kayak 
 
Entrar e sair do kayak, para que não tem experiência, pode ser algo complicado. A água faz 
com que o barco fique instável, que já por si parece incrivelmente pequeno, e o equilíbrio do 
jogador ou a sua falta de equilíbrio adicionam uma dose de desafio. Aqui apresentamos uma 
aproximação simples para criar uma plataforma estável para entrar e sair do kayak, de forma 
segura. 

 
Para entrar, agarrar a pagaia e a parte de trás do poço do kayak com uma mão para manter o kayak contra a margem. 
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Para entrar, colocar o kayak paralelo com a margem. Usar a pagaia para ligar o kayak à 
margem, colocando o tubo a passar junto à parte de trás do poço e a pá aí encostada, 
enquanto que a outra pá fica apoiada na margem. Para entrar pelo lado direito do kayak, 
agarrar a pagaia e a extremidade de trás do poço do kayak com a mão esquerda e a outra 
parte da pagaia com a mão direita. Empurrar para baixo com a mão direita para a pagaia 
suportar o barco e o manter estável. Senta-te em cima do tubo e da extremidade do poço e 
desliza as pernas para dentro do kayak. Para sair faz o inverso. Começa por colocar a 
pagaia por trás de ti, levanta-te do kayak para te sentares na parte de trás do poço e depois 
puxa as pernas para fora. 
Com a experiência, deixa de ser necessário utilizar a pagaia e os atletas conseguem entrar e 
sair do kayak usando apenas uma mão apoiada na margem para suporte.  
 
Virar 

Virar-se no kayak pode ser intimidante, especialmente se for de forma inesperada. No kayak-
polo a habilidade para recuperar de uma viragem faz parte deste desporto. Ter a capacidade 
para recuperar quando nos viramos é essencial para a confiança e segurança. Depois de 
virares e consequentemente estares de cabeça para baixo, debaixo de água, relaxa e tem 
calma. Não há necessidade de entrar em pânico. A maior parte das pessoas consegue 
aguentar o fôlego durante 20 segundos, pelo menos. No entanto, é necessário apenas 5 
segundos para sair do kayak e vir à superfície. Para sair, inclina-te para a frente e puxa a fita 
do saiote; coloca cada uma das tuas mãos no barco ao lado das ancas (como se estivesses 
a despir umas calças). Empurra e sais do barco. Bastante simples, depois nada para o 
kayak, agarra a pagaia e sai da área de jogo. 

 
Técnica de Remada 

Boa técnica é utilizar o corpo de forma eficaz e eficiente para controlar o barco e a bola. 
Conforme vamos percebendo mais sobre o corpo e a forma como ele interage com o kayak, 
pagaia, bola e a água, vamos revendo a nossa técnica e fazendo novas aproximações. No 
kayak-polo a técnica é alcançada ao nível do controlo do barco e da bola, da força e precisão 
e da redução de lesões. Um jogador com uma boa técnica é diferente dos restantes e 
identifica-se por ser alguém que tem interesse por este desporto e se esforça por fazer as 
coisas bem feitas. A aproximação que os jogadores fazem às técnicas necessárias, incluem 
a maneira como eles entendem o jogo, a forma como treinam, a sua preparação física e sua 
dedicação a remar e jogar. É uma motivação para tentarem ser o melhor que conseguirem.  

Perceber a forma como aprendemos, motiva-nos para fazer as coisas com boa técnica que 
por sua vez leva a uma melhoria das nossas capacidades. Existem três níveis reconhecidos 
de aprendizagem: iniciado, intermédio e final. O progresso de cada jogador por estes níveis 
depende das suas capacidades individuais e habilidade. Os jogadores no nível de iniciado 
estão a aprender uma nova técnica; as acções têm de ser correctamente executadas e 
acompanhadas cuidadosamente. Existe uma tendência para um grande número de erros e 
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os movimentos são frequentemente desajeitados. No nível intermédio os jogadores têm uma 
noção básica sobre o movimento permitindo um melhor controlo e coordenação técnica mas, 
continua a ser necessário um esforço consciente. No nível final, o movimento acontece 
automaticamente e inconscientemente; porque já domina a técnica, permitindo aos jogadores 
focarem-se apenas no jogo. 
Rapidamente temos a noção que tolerar os vícios adquiridos que originam má técnica no 
nível de iniciado pode ser a resposta no final. Isto quer dizer que quando tivermos de reagir 
sobre a pressão do jogo, é inevitável que a nossa reacção será pobre e inadequada. Leva o 
tempo necessário para desenvolver uma boa técnica de remada e recolhe a recompensa de 
um bom controlo sob pressão. Quando conseguimos alcançar e estabelecer uma boa técnica 
aprender novas capacidades e movimentos torna-se mais rápido e fácil. 
Pratica as técnicas de remada indicadas a seguir, devagar e concentra-te propositadamente 
nos detalhes. Pede a um amigo para observar e dar algum feedback e pede a atletas com 
mais experiência para te apontarem os erros. Nos textos seguintes, são indicados 3 pontos-
chave para cada remada para te focares nos elementos essenciais. Identifica-os em cada 
treino e assim que tiveres alcançada um bom nível, identifica 3 novos pontos-chave para 
apurares ainda mais a tua técnica. 
 
Agarrar a pagaia 
A pagaia é agarrada simetricamente para não haver necessidade de repor as mãos em 
posição para as diferentes manobras.  
A posição mais adequada obtém-se colocando a pagaia por cima da cabeça com os braços a 
fazerem um ângulo de 90º. As duas mãos estão à mesma distância do tubo até à pá. Marca 
a posição das mãos no tubo, colocando fita na parte de dentro do local onde agarras a 
pagaia. Quando estás na água repara que colocar uma mão mais perto da pá, torna a 
remada desequilibrada e imprevisível porque aplicas a força de forma desigual. 
 

  
 
Uma mão é utilizada para controlar e orientar a pagaia para compensar o facto das pás 
estarem perpendiculares e assegurar que cada pá é colocada na posição correcta. Para uma 
pagaia dextra, agarra bem o tubo com a mão direita mas deixa a mão esquerda solta para 
agir como uma guia onde a pagaia pode rodar. O contrário é verdade para uma pagaia para 
canhotos.  
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Postura 
Em todas as remadas o corpo deve estar direito ou com uma ligeira inclinação para a frente. 
Os ombros estão direitos e o queixo para cima. Enterrar a cabeça no peito e colocar o queixo 
para baixo, restringe a respiração e visão de jogo. As pernas estão arqueadas e encostadas 
ao kayak para dar equilíbrio e controlo sobre o barco. Os pés estão bem apoiados nos finca-
pés para transmitir bem a força. Tem noção da influência da postura no kayak. Se te inclinas 
muito para a frente, a proa vai afundar – um movimento necessário para te colocares debaixo 
de outro barco – criando uma resistência indesejável na água quando estamos a remar para 
a frente. Inclinarmo-nos para trás, afunda a popa e cria resistência quando remamos para 
trás.  
Uma boa postura permite ao corpo responder rapidamente e sem esforço, enquanto que uma 
posição inadequada reduz a capacidade de respiração, pode provocar cãibras nos músculos 
e pode provocar dores nos lombares 
Observa os jogadores de topo e estuda a sua postura. Este não é um desporto de força bruta 
mas sim um desporto de perícia e técnica. Começa com a postura. 
 
Rotação do tronco 
A rotação do tronco é o movimento do corpo para adicionar força à remada e distância aos 
lançamentos. Esta acção vai utilizar a força dos grandes músculos oblíquos das costas e os 
dorsais para os combinar com os braços. Em termos comparativos, os bíceps dos braços são 
pequenos e cansam-se depressa. Uma boa rotação do tronco também coloca os braços e 
ombros em posições que reduzem a probabilidade de lesões.  
Para teres uma noção do movimento que é necessário fazer, senta-te direito numa cadeira e 
mantendo as ancas fixas; roda o tronco de maneira a que os ombros façam um ângulo de 
45º com as ancas. Dessa posição, roda o tronco do lado esquerdo de maneira a que os 
ombros façam agora um ângulo de 45ºcom o outro lado das ancas. Imagina que a tua coluna 
é um ponto sobre o qual o teu corpo roda. 
 
Controlo do kayak 
Controlo do kayak refere-se à maneira como o corpo trabalha com o kayak para o controlar 
durante a remada, placagens, inclinação ou qualquer outra acção. Para alcançar isso, os 
pés, as coxas e as ancas tem de agir em conjunto. Este movimento requer muita prática mas 
a recompensa é uma remada em frente com bastante força aplicada, viragens curtas e 
rápidas e colocação estratégica do barco na área de jogo. 
Controla o kayak utilizando as ancas e as pernas para o aproximar ou afastar da pagaia. 
Uma ajuda eficaz é imaginar que a pagaia fica fixa cada vez que é colocada na água. 
Quando estás a praticar a remada, toma especial atenção em sentir como estão os pés, as 
coxas e as ancas e como podem contribuir para a remada. 
 
Lesões nos ombros 
 
O ombro tem uma grande amplitude de movimentos mas não é muito forte e é propenso a 
lesões, nomeadamente luxações e instabilidades da articulação. Durante a remada e o 
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lançamento é sujeito a uma grande tensão, especialmente quando o braço está elevado 
acima da cabeça e o ombro se encontra em hiper extensão. Os músculos da articulação 
controlam a rotação do ombro. Os sintomas da sua lesão incluem dor durante acções acima 
da cabeça, dor quando o braço é puxado atrás e largado para a frente no lançamento e 
dores no ombro e braço que se tornam mais acentuadas durante a noite. Um ombro 
descolado é a separação do braço da sua cápsula de sustentação. 
Agarrar a pagaia acima da cabeça para fazer apoios ou remadas à frente, remadas de 
varrimento sem rodar o tronco e esquimotagens com a pagaia que fazem hiper extensão do 
ombro; todos estes movimentos expõem o ombro a lesões. A chave para evitar estas lesões 
é ter a noção da sua causa. Se estiveres interessado em evitar lesões, procura conselho 
junto de um especialista em medicina desportiva - terapeuta ou médico. 
 
Para reduzir o risco de lesões na articulação do ombro: 

• Mantém os cotovelos junto ao corpo e as mãos em baixo para proteger o ombro. Os 
cotovelos não devem ser colocados acima do peito. 

• Alonga os músculos do ombro fazendo exercícios de rotação com elásticos ou pesos 
leves. 

 
Para reduzir o risco de deslocar o ombro: 

• Evitar mexer o braço de maneira a colocar o ombro numa posição instável. Alcanças 
isso através de uma execução adequada do movimento de remada e utilizando a 
rotação do tronco para evitar que o ombro rode demasiado e fique sujeito a muita 
tensão. O cotovelo nunca deve passar para trás do ombro porque é nessa posição 
que ocorrem a maior parte das deslocações. 

• Evita colocar muita força sobre a articulação do ombro. Para isso devemos manter o 
braço sempre flectido. Flectir o braço reduz a força aplicada sobre a articulação e 
permite ao braço absorver os choques que são transmitidos ao ombro. 

 
Remada Para a Frente 
 
A remada para mover o barco para a frente tem quatro tempos: encaixe, puxar, saída e 
recuperação. 
 
Encaixe 
Começa a remada rodando o tronco de maneira a que o ombro vá à frente. Coloca a pagaia 
na água. O braço de baixo está quase esticado e o braço de cima está flectido com a mão à 
uma altura entre os olhos e os ombros. Este movimento coloca a pá perto dos tornozelos. A 
pá está ao lado do barco a 5-10 cm de distância. A postura deve ser relaxada e ligeiramente 
inclinada à frente. Mantém a pá totalmente dentro de água e puxa-a na vertical (olhando para 
a frente).  
 
Puxar 
Inicia a parte de puxar, rodando o tronco para trás e puxando a pagaia pela água, paralela 
com o barco, na direcção da anca. No início ambos os braços estão esticados mas quando a 
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fase de puxar termina, o braço de baixo flecte para colocar a pá ao lado da anca. O pé do 
mesmo lado da remada, empurra o finca-pé para transmitir a força criada pela pagaia na 
água para o corpo e o barco. 
 
Saída e recuperação 
Assim que a pagaia está alinhada com a anca, levanta o cotovelo flectido para o lado e tira a 
pá da água. O cotovelo não deve passar para trás do corpo a fim de reduzir o risco de 
deslocar o ombro. Da saída passamos para a recuperação quando o corpo roda para a frente 
para um novo encaixe do outro lado. Ao mesmo tempo, a mão que está por cima, coloca a 
pagaia para baixo para encaixar de novo a pá na água. 
Tenta atingir uma remada ritmada com a saída de um lado ligada à recuperação e logo a 
novo encaixe. Quanto mais suave e rápida for esta transição mais vezes a pá está dentro de 
água a levar o barco para a frente. 

Objectivo a atingir: 
1. A pagaia a entrar com o tronco em rotação. 
2. Rotação do tronco para puxar a pá pela água. 
3. O cotovelo flectido para o lado para tirar a pá junto à anca. 

 
O kayak é mantido numa linha recta, mantendo a pagaia junto ao barco durante a remada. 
Se a pagaia estiver muito afastada age como uma remada de varrimento e curva o barco. 
Antecipa pequenas alterações de direcção e faz pequenas remadas de correcção antes do 
barco começar a mover-se para os lados. 
Concentra-te em algo fixo à tua frente e rema nessa direcção. 
 
Dinâmica da remada 
A maneira como a pagaia é colocada ou retirada da água pode desperdiçar energia ou 
contribuir para a aplicação de mais força. A pá a salpicar muita água é um sinal de perda de 
energia por isso tenta atingir uma entrada e saída da pá sem grandes salpicos. 
Se a pá formar um ângulo raso com a água durante o encaixe, alguma da sua força será 
perdida porque a pá vai ser puxada para baixo da água em vez de utilizar toda a sua 
superfície na vertical para levar o kayak para a frente. De forma similar se a pá for retirada da 
água atrás das ancas, durante a saída, torna-se um arrasto quando é puxada da água o que 
provoca o aumento da resistência. Estas situações ineficazes abrandam o kayak mas podem 
ser ultrapassadas colocando a pá na vertical durante o puxar e retirando a pá da água junto à 
anca. 
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Remadas explosivas 
Uma remada explosiva acelera o kayak de uma posição estacionária para a velocidade 
máxima o mais rapidamente possível. Diferentes jogadores utilizam diferentes técnicas para 
atingir isso. Alguns utilizam a sua remada normal de afundar totalmente a pá outros preferem 
passar apenas uma parte da pá na água. Neste caso as primeiras 3 ou 4 remadas são 
superficiais, curtas e rápidas. A pá é colocada apenas a três quartos da distância de uma 
remada normal, logo à frente dos joelhos. Utiliza muita energia e ao atingir a velocidade 
transita para uma remada normal. 
 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM 
Manual de Kayak-Polo 

 
 

 

 

Adaptado, com autorização, de Canoe Polo – Basic skills and tactics, de Ian Beasley. 

Stern Turn Publishers, Melbourne Australia 

 

 

15 

Remada para Trás 
 
A remada para trás é o oposto da remada para a frente. A diferença é que a pá não pode ser 
colocada tão longe do corpo como na remada para a frente. Começa com rotação do tronco 
para trás e coloca a pagaia logo atrás da anca. Não coloques a pagaia muito para trás 
porque vai forçar o cotovelo a ficar atrás da linha das costas. Assim que o barco começa a 
andar para trás, retira a pá quando está ao nível dos joelhos, preparada para o encaixe do 
outro lado. Olha por cima do ombro a cada 3 remadas para manter a direcção e evitar atingir 
algum obstáculo. Pode ser necessário inclinar o corpo à frente durante a remada para trás 
para ultrapassar a tendência da popa para afundar. 
 
Parar 
 
Para parar o barco quando estás a mover-te para a frente simplesmente faz duas ou três 
remadas para trás. Faz as remadas com a mesma força dos dois lados para parares o barco 
direito. Não te esqueças que nas remadas para trás utilizas a parte de trás da pagaia. Não 
tens necessidade de virar a pá ao contrário. 
 
Remada de Varrimento ou Circular à Frente 
 
As remadas de varrimento ou circulares curvam o kayak. A remada de varrimento começa 
perto da proa e afasta-a da pagaia. Para uma remada circular do lado direito deves rodar o 
tronco de modo a que o ombro direito fique à frente, coloca a pagaia atravessada pelo barco 
e dentro de água do lado direito. A pá direita entra mesmo à frente do teu pé direito. A pagaia 
está em baixo com a pá na vertical e completamente dentro de água. 
Inicia a remada, rodando o tronco para trás para trazer a mão direita em arco até a pá estar 
junto à popa. O braço direito está fixo e o esquerdo mantém-se baixo. A mão esquerda deve 
“seguir” a extremidade do poço do kayak de modo a que o braço não esteja junto ao corpo. A 
pagaia e o ombro estão paralelos durante toda a remada. Empurra o pé direito (do mesmo 
lado da remada) para empurrar o barco para longe da pagaia.  
O contrário é verdade para uma remada circular do lado esquerdo. 
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Objectivo a atingir: 

1. Manter a pagaia em baixo com a pá toda dentro de água mas junto à 
superfície. 

2. Empurrar o finca-pé ao mesmo tempo da remada. 
3. Rotação completa do tronco desde a proa à popa. 
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Remada de Varrimento ou Circular Atrás 
 
A remada circular atrás, começa na popa e curva o kayak para a pagaia. Começa com uma 
rotação completa do tronco para colocar a pá junto à popa. Os ombros estão quase paralelos 
com o kayak. Empurra a pagaia para longe do kayak num arco largo e continua até tirares a 
pá da água perto da proa. Empurra o finca-pé do lado oposto à viragem para curvar o kayak 
para a pagaia. Mantém o braço que agarra a pá que está dentro de água, quase esticado e o 
outro em baixo. A pá está dentro de água durante toda a remada. Os ombros ficam paralelos 
à pagaia. 
 Objectivo a atingir: 

1. A pagaia em baixo com a pá dentro de água junto à superfície. 
2. Empurrar o finca-pé do lado oposto da remada. 
3. Rotação completa o corpo desde a popa à proa. 

 
Remada Lateral 

A remada lateral é utilizada para manobrar o barco para os lados. Primeiro, vira-te para veres 
a direcção que queres tomar de modo a que os teus ombros fiquem quase paralelos ao 
kayak. Agarra a pagaia na vertical com a mão de cima junto à testa e com o antebraço na 
horizontal. O braço e mão de cima, mantém-se firmes para funcionarem como um apoio da 
pagaia. Estica o braço de baixo ao longo da lateral do kayak, com a parte interior da pá 
virada dentro. O braço de baixo não pode estar completamente esticado nem rígido. Tem de 
estar ligeiramente flectido para absorver as forças criadas na água e assim evitar lesões. 
Utilizando as ancas move o kayak em direcção à pagaia. Assim que a pagaia ficar junto ao 
kayak, roda a pá de modo a poderes empurrá-la para trás a “cortar” a água. A pá mantém-se 
dentro de água durante todo o movimento da remada.  
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Para manteres o barco direito, puxa a pá na direcção da anca. Se a pá termina o movimento 
em frente ou atrás da anca, o barco vai curvar. Com a prática vais conseguir manter o kayak 
sempre direito independentemente do local onde a pá termina o movimento. 
 Objectivo a atingir:  

1. Rotação total do tronco para ficares virada para a direcção que vais tomar. 
2. O braço de cima junto à testa. 
3. Mover o kayak para a pagaia 

Jogadores mais experientes conseguem fazer o movimento de “sear” a pá na água. O 
princípio é o mesmo mas em vez da pá vir a direito na direcção do barco, fazes varrimentos 
laterais com a pá a cerca de 45º o que provoca a propulsão lateral do barco. Esta técnica é 
óptima para pequenas manobras na defesa ou ataque à zona. 

 
Viragem à Frente (ou de Proa) 
 
A viragem à frente é utilizada para fazer curvas apertadas à volta da pagaia. Existem dois 
tipos de viragem à frente, a estática e a dinâmica. 
A posição para a viragem à frente é semelhante à remada lateral mas a pagaia é colocada 
para funcionar como um leme para a proa. Para começar, coloca a pagaia à frente e faz um 
pequeno varrimento para começar a curvar o kayak. Coloca a pagaia do lado de dentro da 
curva, na direcção dos joelhos mas cerca de 40-50 cm ao lado do kayak. O braço de baixo 
está flectido e com o cotovelo junto ao corpo. O braço de cima está em frente à cara. A 
pagaia deve estar na vertical com a parte interior da pá virada para o kayak. O corpo fica 
virado para a pagaia. Mantém a pagaia fixa e empurra o finca-pé do lado de fora da curva, 
para girar o kayak à volta da pagaia. 
Mantém sempre em mente que é o kayak que gira à volta da pagaia que está parada no 
mesmo sítio. Assim que conseguires fazer bem este movimento com o kayak direito, tenta 
inclinar o kayak do lado de dentro da curva para fazeres curvas ainda mais apertadas. 
O ângulo que dás à pagaia é que determina o ângulo da viragem. Para viragens mais 
apertadas, roda a pagaia de modo a que o interior da pá fique virado para a frente, fazendo 
um ângulo de 45º com kayak. 
Para curvas mais apertadas e rápidas, em vez manteres a pagaia fixa, move-a na direcção 
da proa assim que o barco começa a curvar. Este movimento é a viragem dinâmica. 
 Objectivo a atingir: 

1. A pagaia colocada na direcção dos joelhos e afastada. 
2. O corpo virado para a pagaia. 
3. Empurrar o finca-pé do lado de fora da curva. 
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Combinar Remadas 
 
As técnicas de remada, acima descritas, podem ser utilizadas em conjunto para criar um 
movimento combinado. Por exemplo, a remada para a frente pode ser combinada com um 
varrimento (ou remada circular) para manter o kayak a direito. Também podes virar o kayak 
180º combinando várias remadas para uma viragem com a popa. Quando estás a combinar 
remadas é necessário que a pagaia se mova livremente pela água para fazeres uma 
transição suave de uma remada para a outra. 
 
Viragem Plana (Kayak direito) 
 
A viragem plana combina o varrimento à frente/remada lateral/remada à frente para curvar o 
kayak 180º. Inicia a remada fazendo um forte varrimento. Tenta virar o barco 90º ou mais. De 
imediato faz uma remada lateral do lado de dentro da curva para fazeres os restantes 90º. A 
rotação do tronco é essencial para mudares do final da posição da remada de varrimento 
para a lateral. Esta transição deve ser rápida e suave. Sente também a inércia do corpo a 
virar com o kayak. Não podem existir solavancos no fim de um movimento e no início do 
outro. Com a curva completa, fixa a pagaia na água e dá início a uma remada para a frente 
para levar o barco na direcção oposta. A pá mantém-se totalmente dentro de água durante a 
transição de remada lateral para remada à frente. 
Durante a curva mantém o barco direito na água mas assim que conseguires dominar o 
movimento, experimenta inclinar o kayak para curvas mais apertadas. 
 Objectivo a atingir: 
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1. Uma forte remada circular ou de varrimento 
2. Rotação do tronco do final da remada de varrimento para o início da 

remada lateral. 
3. Fixar a pá na água para acabar com uma remada para a frente. 

 
Viragem com a Popa 
 
A viragem com a popa combina o varrimento à frente/varrimento para trás/remada lateral e 
remada para a frente. A curva afunda a popa enquanto levanta a proa da água. Tal como a 
viragem plana, a viragem de popa curva rapidamente o kayak 180º. Uma viragem de popa 
feita sem esforço é agradável de se fazer e bonito de ver.  
Começa com o kayak a andar para a frente a uma velocidade média. Faz uma remada de 
varrimento à frente para começar a curvar. Quando começas o varrimento, inclina o kayak de 
modo a que levante do lado de dentro da curva e a parte de trás fique inclinada para baixo e 
comece a “cortar” a água. Este movimento cria um ângulo que, durante a viragem, provoca o 
afundamento da popa; Quanto maior a inclinação, mais afunda o kayak. Após o varrimento à 
frente faz uma remada de varrimento atrás do lado de dentro da curva. Não te esqueças que 
é necessário fazer a rotação total do tronco quando passas do varrimento para à frente para 
o varrimento atrás. Transfere o teu peso de uma nádega para a outra para ajudares a popa a 
entrar dentro de água. Não inclines o corpo para trás para tentares afundar ainda mais a 
popa. Esse movimento não ajuda e gastas energia em vão. Mantém o corpo direito e permite 
a combinação entre o movimento de inclinação do barco e a transferência do peso para 
empurrar a popa para baixo. 
Acaba o movimento, transformando o varrimento atrás, depois de completo, em remada 
lateral para completar a viragem e depois fazes uma forte remada para a frente para puxares 
a popa para fora de água e acelerar na direcção oposta. 
A pá mantém-se totalmente dentro de água durante a transição varrimento atrás/remada 
lateral/remada para a frente. Esta viragem não requer força mas técnica e coordenação. No 
entanto é necessário um varrimento atrás, enérgico para afundar bem a popa. 

 
Objectivo a atingir: 

1. Varrimento à frente com inclinação do kayak. 
2. Rotação total do tronco do final varrimento à frente para o início do 

varrimento atrás. 
3. Transferir o peso do corpo para ajudar o afundar da popa. 
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Recuperar Após Virar o Kayak 
 
Inevitavelmente há jogadores que se viram. Numa piscina coberta e com água quente é fácil 
nadar para a margem para tirar a água e recomeçar a jogar. Mas no rio a água é fria, a 
margem pode estar longe e a profundidade elevada. Uma esquimotagem de confiança é a 
melhor forma de conseguirmos recuperar quando viramos. No entanto, até se conseguir 
alcançar isso e de modo a podermos ajudar os outros, há várias formas de regressar à 
posição sem sair da água. Estas técnicas de recuperação, são requisitos importantes e 
devem ser treinadas para ser utilizadas com confiança. 
 
Recuperação tipo cão 
Como o próprio nome sugere, o jogador que se vira nada com os braços para recuperar. 
Mantém-se no kayak a fazer força com as pernas do lado de dentro do kayak afim de não 
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escorregar da sua posição. Vem com ambos os braços à superfície e nada para a margem, 
para as linhas do campo ou outro kayak. Mantém a cabeça dentro de água enquanto nadas e 
levanta apenas se precisares de ajuda e claro, para respirar. Se tentares manter a cabeça 
sempre fora de água o movimento dos teus braços vai dificultar a respiração. Assim que 
conseguires apoiar as mãos, endireita o barco com movimento rápido do corpo. 
 
Salvamento com a proa 
O salvamento com a proa é rápido e fácil mas requer coordenação entre os jogadores. 
Quando um jogador se vira, mantém-se no barco e enquanto está virado, coloca as mãos 
fora de água, uma de cada lado do kayak. As mãos indicam aos outros jogadores que é 
necessária ajuda e permitem a alguém colocar a proa contra uma mão. Ao sentir o kayak na 
mão, o jogador virado vem para cima com um movimento rápido do corpo. O jogador que vai 
ajudar tem de agir rápido. 
 
Recuperação em águas profundas  
Esta técnica não é apropriada para ser utilizada durante o jogo mas dá jeito para rios e lagos. 
Permite a um canoísta ajudar o outro que está dentro de água a reentrar para o kayak. 
Imediatamente após a pessoa se ter virado verifica se ela não está nervosa e se podes 
ajudar na recuperação. Se estiver nervosa, tenta acalmá-la e move-te rápido para a tirar de 
dentro de água. Para uma recuperação em águas profundas primeiro temos de tirar a água 
de dentro do kayak. Não tentes virar o kayak enquanto tem água dentro. Vai estar muito 
pesado e é mais provável que entre ainda mais água quando o barco estiver de lado. Agarra 
a proa do kayak virado e coloca na parte da frente do teu, enquanto puxas até teres a zona 
do poço ao teu alcance. Nesta posição os dois kayaks estão a fazer um “T”. Inclina o kayak 
várias vezes para sair toda a água. A pessoa que se virou pode ajudar, baixando o barco no 
lado oposto. Assim que o barco estiver vazio podes voltar a colocá-lo dentro de água.  
Coloca o kayak ao lado do teu, alinhado proa com a popa. O nadador pode agora subir pela 
parte de trás do seu kayak, agarrar o poço com ambas as mãos e puxar o corpo até entrar no 
barco. Em alternativa e dependendo do tamanho e capacidade das pessoas envolvidas o 
nadador pode colocar um braço por cima de cada kayak para se apoiar e colocar ambas as 
pernas no poço. Para ambos os métodos a pessoa que está a ajudar tem de agarrar o barco 
vazio com firmeza para prevenir que volte a virar durante a recuperação. As pagais ficam 
seguras se forem atravessadas por trás do poço do kayak que está a dar apoio ou como 
indicado na figura. 
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Controlo do Barco 
 
Neste capítulo vamos falar sobre o uso do kayak para placar, posicionar e controlar a bola. 
 
Acção das Ancas 
 
Todos os aspectos do controlo do kayak, dependem do trabalho conjunto das ancas, coxas e 
corpo. O kayak pode ser colocado inclinado, para dentro de água, usado para proteger a bola 
ou para parar um atacante. Para teres uma noção da acção das ancas coloca-te no kayak e 
mantém-no direito. Inclina a anca e levanta a coxa de um lado para levantar uma 
extremidade do kayak. Regressa à posição normal e faz o mesmo do outro lado. Faz isto 
várias vezes até conseguires colocar o kayak totalmente de lado com uma parte do saiote 
dentro de água. Começa o exercício devagar com uma ligeira inclinação, depois inclinação 
total e depois o mais rápido que conseguires. Durante todo o exercício, o corpo mantém-se 
na vertical e não deve inclinar-se para os lados. Este controlo das ancas é um requisito 
essencial que é utilizado constantemente em todos os movimentos de remada. 
 
Inclinação 

A inclinação é quando se coloca o barco de lado. Normalmente inclina-se o kayak em 
combinação com as remadas para variar as curvas ou para mergulhar a proa ou a popa 
debaixo de outro barco. A inclinação também é muito eficaz para parar os jogadores 
atacantes e para proteger a bola do adversário.  

Para inclinar o kayak, levanta uma coxa e baixa a outra. Quanto mais alto levantares, maior a 
inclinação e mais na vertical fica o kayak. Mantém o corpo direito e descontraído mantendo o 
centro de gravidade no barco. Combinando esta acção com o movimento do corpo podes 
fazer 8 inclinações diferentes: frente esquerda, frente direita, centro esquerda, centro direita, 
trás esquerda, trás direita, frente e trás. 

Inclinar o kayak ao curvar influencia o seu comportamento. Uma inclinação do lado de fora 
produz uma curva mais apertada. Por exemplo: para um varrimento do lado direito (que 
curva o kayak para a esquerda), inclina o barco do lado direito para conseguires uma curva 
mais apertada. Se inclinares o kayak do lado de dentro, a curva será mais larga. Tenta fazer 
todos os movimentos dos dois lados. 
 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM 
Manual de Kayak-Polo 

 
 

 

 

Adaptado, com autorização, de Canoe Polo – Basic skills and tactics, de Ian Beasley. 

Stern Turn Publishers, Melbourne Australia 

 

 

25 

Afundar a Proa 

Afundar a proa é empurrar o bico do kayak para dentro de água para placar e para outras 
manobras. No entanto, evita fazer esta manobra perto do corpo do adversário porque há um 
elevado risco de provocares uma placagem ilegal com o kayak se o bico não ficar debaixo do 
barco e atingir em cheio a lateral do kayak adversário ou ressaltar para o corpo. 

Para afundares o bico, combina o movimento do corpo com a remada para a frente para 
forçar a proa para dentro de água. Para fazer isto, rema a uma velocidade média e ao puxar 
a pá (quando aplicamos mais força) faz força para baixo em ambos os finca-pés e inclina-te 
para a frente. Mantém a cabeça em baixo perto do kayak. Este movimento é feito com 
suavidade e sem esforço. A coordenação é essencial. Para trazer o bico de novo para a 
superfície, endireita o corpo. Toma atenção para não endireitares o corpo muito cedo porque 
isso vai limitar a profundidade alcançada. 
Pratica este movimento utilizando o bico do barco para apanhar uma bola na água. Atira a 
bola para 3-4 metros à frente do kayak, rema na sua direcção e afunda o bico debaixo da 
bola e deixa-a rolar por cima do kayak até às mãos. 
 
Afundar a Popa 
 
De forma semelhante, podemos afundar a popa inclinando a parte de trás. Mas existem 
limitações para aplicar este movimento. Um afundar de popa mais eficaz é fazer uma remada 
de varrimento pequena para empurrar a popa para baixo de outros barcos para manobrar 
quando estamos muito perto de outros jogadores ou para evitarmos placagens. Essencial 
para ganharmos a melhor posição na defesa à zona. 
A parte de trás afunda-se combinando inclinação, com varrimento à frente. Estando parado, 
inclina o barco e faz uma curta remada circular no lado oposto da parte levantada, enquanto 
transferes o peso do corpo para a nádega mais em baixo. Também podes fazer uma remada 
de varrimento atrás mas do mesmo lado da parte levantada do barco. 
Coloca uma bola atrás de ti e pratica afundar a parte de trás de um lado para o outro por 
baixo da bola ou aproxima-te da bola e quando esta está ao nível dos joelhos, inclina o kayak 
e faz uma remada de varrimento atrás para afundar a popa e passar por baixo da bola. 
 
Placagem com o Kayak 
 
As placagens com o kayak são muitas vezes feitas sem prever o seu resultado o que origina 
o assinalar de placagens ilegais, pelos árbitros. Ocasionalmente um forte impacto do kayak 
provoca danos no barco do adversário ou mesmo no teu. Perceber as regras e relacioná-las 
com a placagem e desenvolver uma boa técnica vai ajudar-te a evitar perdas de bola 
desnecessárias. 
As placagens podem ser feitas no lado do kayak adversário ou de frente. Em ambos os 
casos a intenção é parar um jogador, desviá-los do seu objectivo, desequilibrá-los aquando 
de um lançamento ou forçar uma perda de bola. 
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Placagem lateral  
Placar o adversário de lado é a forma mais comum de parar outro jogador. Existem dois 
pontos-chave na placagem: onde placar e como placar. A posição mais eficaz para a 
placagem é junto aos finca-pés do adversário (o onde) porque cria uma boa alavanca para 
vai curvar o barco. Placar junto à anca é menos eficaz porque o peso do jogador faz com que 
seja o ponto mais sólido e estável do kayak. 
Atingir o adversário de lado, só por si não é suficiente. O adversário pode rapidamente 
inclinar o kayak para forçar-te a subir e ficares com o kayak por cima dele o que faz com que 
a placagem ineficaz. Quem tem o barco por baixo está em melhor posição para manobrar e 
controlar o adversário. Para uma placagem eficaz tenta colocar o bico por baixo do barco do 
adversário (o como). Isto dá-te controlo e permite-te direccionar o adversário para onde 
quiseres. Um placagem forte e bem executada resulta num adversário em cima do teu kayak 
e fora da jogada. Para te colocares por baixo do kayak adversário, vai de propósito em 
direcção ao adversário e afunda a popa. Se estiveres a placar de lado, inclina o kayak e faz 
uma forte remada de varrimento para mergulhar por baixo do adversário. 
 
De frente 
Uma placagem de frente é de difícil execução e facilmente evitada pelo adversário, bastando 
para isso curvar no ultimo momento, fazendo com que passes ao lado e fiques fora da 
jogada. Se fores de frente em direcção ao adversário, afasta-te um pouco para o lado de 
modo a ficares a cerca de 30-50 cm do outro barco e faz uma curva apertada para uma 
placagem lateral. 
 
Neutralizar Uma Placagem 
 
Para neutralizares uma placagem tens de evitar que o adversário se coloque debaixo da tua 
proa. Consegues impedir isso, inclinando o kayak de modo a que a parte de cima fique 
virada para o atacante. A parte de cima inclinada vai parar o atacante ou funcionar como 
uma rampa para o direccionar por cima do teu barco. Em alternativa faz uma remada de 
varrimento atrás para te afastares do atacante e neutralizares a placagem. 
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Curvar Sobre a Bola 
 
Curvar sobre a bola é uma combinação de recuperação de bola com varrimento atrás para 
manter o controlo da bola enquanto afastamos o adversário. A chave para sermos bem 
sucedidos é saber que a regra dos 5 segundos apenas se aplica quando a bola está ao 
alcance das mãos. Se a bola estiver fora do alcance das mãos, a regra não se aplica. 
Curva sobre a bola quando esta está ao lado da proa e um adversário está a atacar-te do 
lado oposto. Quando o atacante faz o contacto com a proa, coloca a bola, com a tua pagaia, 
ao lado do kayak. Coloca a bola perto das ancas. Durante a placagem, inclina o kayak para 
colocares a parte de cima na direcção do adversário e evitares que ele se coloque por baixo 
do teu barco. 

 

A bola está agora ao alcance das mãos e a regra de posse de bola começa a contar. Durante 
a placagem, faz uma remada de varrimento atrás para curvar o kayak. A placagem ajuda-te a 
curvar. Durante a remada de varrimento, o movimento da água afasta a bola da proa, fora do 
alcance das mãos e de posse de bola. 

Recupera outra vez a bola, com a pagaia e coloca-a de novo em posse. Completa outra 
remada de varrimento atrás para manter o barco a curvar. Esta acção de fora-de-posse/em-
posse pode continuar enquanto for necessário. A curva termina com o kayak virado para a 
direcção oposta e pronto para sprintar. O atacante fica para trás porque percorre uma 
distância maior durante a curva. 
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Apoios e Esquimotagem 
 
A kayak-polo é um jogo muito rápido e activo que precisa de toda a equipa a jogar durante 
todo o tempo do jogo. Por isso, nunca pode acontecer, jogadores saírem do kayak e 
andarem a nadar em campo. Para além do embaraço de sair do kayak, o jogador deixa a sua 
equipa com um elemento a menos e em grande desvantagem. Os apoios (remadas de apoio) 
e a esquimotagem são técnicas essenciais que te mantém no barco, mesmo sobre pressão e 
placagens sucessivas. Mais importante ainda, a esquimotagem tornou-se uma parte 
integrante do jogo. Deixou de ser apenas uma recuperação e é uma táctica essencial que 
pode criar uma vantagem ou confundir o teu adversário quando é utilizada para levar a bola 
para baixo de água. 
Os apoios e a esquimotagem têm em comum a forma com o corpo interage com o kayak 
para o controlar, tornando a aprendizagem mais fácil e a técnica mais consistente. Nos textos 
a seguir vamos falar sobre apoios altos e baixos, esquimotagem com a pagaia e as mãos. 
Também falaremos sobre esquimotagem com a bola. 
 
Solavanco do Corpo 
 
O solavanco que damos com o corpo é essencial nas remadas de apoio e esquimotagem. 
Sem um solavanco eficaz, endireitarmo-nos torna-se mais difícil e incerto. Com um forte 
solavanco a recuperação é feita sem esforço e é eficaz.  
O solavanco com o corpo é o uso das coxas, ancas, tronco e cabeça para recuperar de uma 
posição de desequilíbrio ou virado ao contrário para a posição normal. O movimento é forte e 
rápido com o tronco e as ancas a agirem em conjunto. Para teres uma noção do movimento, 
senta-te no kayak e inclina-o, arqueia o corpo para o lado e encosta a cabeça ao ombro do 
mesmo lado onde o barco está levantado. Se fosse traçada uma linha juntando a cabeça, 
tronco e ancas, ela formava um “C”. De seguida inclina-te para o lado contrário (assim que o 
kayak deixa de estar inclinado) e ao mesmo tempo coloca a cabeça e tronco para o outro 
lado. Este movimento de “C-para-C” é o solavanco com o corpo que te permite endireitar o 
kayak.  
Para a esquimotagem é necessário um movimento mais amplo para endireitar o kayak e que 
deves praticar utilizando a borda da piscina como apoio. Coloca o kayak paralelo com a 
borda da piscina ou com a margem e apoia as duas mãos. Inclina o kayak de modo a ficar 
completamente virado ao contrário. Arqueia o corpo à volta do kayak com a cabeça 
encostada ao ombro que está mais perto da superfície. Este é o primeiro “C”. Endireita o 
barco, empurrando a coxa para baixo para rolar o barco debaixo do corpo de modo a formar 
o segundo “C”. Este movimento puxa o corpo para fora de água. Lembra-te que a cabeça é a 
última a sair da água e dá-te o apoio necessário enquanto o kayak está a voltar à posição. 
Levantares a cabeça cedo demais vai fazê-la funcionar com um pêndulo e voltas a cair. 
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Apoios 
  
As remadas de apoio impedem que te vires quando és placado ou perdes o equilíbrio. A 
pagaia é utilizada com o solavanco do corpo para regressar à posição normal. Dependendo 
da recuperação que precisamos, utilizamos o apoio baixo ou o alto. O apoio baixo com uma 
mão pode ser utilizado enquanto seguramos a bola e é bastante eficaz para contrariar a 
placagem com o kayak.  
 
Apoio baixo 
O apoio baixo utiliza a pagaia como alavanca para estabilizar o barco. A pagaia é agarrada 
em baixo e a 90º com o kayak, com o exterior da pá virado para cima e junto à água. As 
mãos também ficam em baixo e o mais junto possível do barco. Os cotovelos e pulsos estão 
por cima do tubo e no mesmo plano vertical. O tubo da pagaia deve estar junto à cintura e 
encostado ao colete. Para teres uma noção do apoio, bate com a pá dentro de água quando 
o kayak está quase a virar e ao mesmo tempo dá um solavanco com o corpo para endireitar 
o kayak. A cabeça inclina e fica encostada ao ombro do mesmo lado do apoio. 
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Apoio com uma mão 
O apoio com uma mão é bom para contrariar placagens com a mão e kayak enquanto 
seguramos a bola. O agarrar da pagaia e a posição são iguais ao apoio baixo mas só 
agarras um lado da pagaia. O outro fica apoiado no barco. Inclinas o barco para que as 
placagens com o kayak sejam feitas na parte de cima do teu barco. 
 

 
 
Apoio alto 
Tal como o apoio baixo, o apoio alto permite uma recuperação rápida de um desequilíbrio. É 
fácil de utilizar e é muito rápido de executar, partindo de uma remada para a frente ou de um 
varrimento à frente. No apoio alto, a mão agarra a pagaia, alinhada com o ombro e o lado de 
dentro da pá bate na água (ao contrário do apoio baixo que utiliza a parte de fora da pá). 
Ambos os cotovelos estão junto ao corpo e a cabeça inclina para o ombro do lado do apoio. 
A mão de cima fica junto ao ombro para evitar a hiper extensão que se dá se o braço for 
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esticado acima da cabeça. Tem atenção que os cotovelos estão por baixo da pagaia ao 
contrário do apoio baixo em que os cotovelos ficam por cima da pagaia.  
 

 
 
 

A recuperação é alcançada ao dares um rápido solavanco com o corpo assim que a pá 
atinge a água. A cabeça mantém-se encostada ao ombro até o barco endireitar. É o 
solavanco do corpo que endireita o kayak, não é a pagaia. Evita empurrar com muita força a 
pagaia porque isso vai prejudicar a recuperação e forçar o braço e ombro. A pagaia funciona 
apenas como apoio.  
 
Esquimotagem 
 
No kayak-polo, a esquimotagem não é apenas uma técnica de recuperação mas uma 
importante manobra de defesa e ataque. Agarrar a bola e levá-la para baixo de água quando 
somos placados, mantém a bola fora do alcance do adversário. Também, mergulhar sobre a 
bola para ganhar a sua posse e vir ao de cima com um passe ou remate inesperado, cria 
uma grande vantagem. Os jogadores que fazem esquimotagem à vontade e com confiança 
têm uma clara vantagem sobre os restantes. 
A capacidade de voltar (ou rolar) um kayak virado e o seu ocupante, para a posição normal 
teve origem nos índios Inuit da Gronelândia. Os Inuit confiavam nos seus kayaks para caçar 
e morreriam se virassem das águas geladas. Nadar para a costa não era opção para eles, 
porque nas águas geladas da Gronelândia, uma pessoa tem apenas 3 minutos antes do 
corpo começar falhar (atendendo ao tempo necessário para aprender a esquimotar, é de 
pensar como é que os Inuit desenvolveram a sua técnica). O rolar do kayak dava-lhes uma 
rápida recuperação da sua vida. Em meados dos anos 70, David Crantz, um missionário na 
Gronelândia, catalogou 10 métodos de rolar no kayak (Addison, Graeme, 2001, White Water 
– The World’s Wildest Rivers, New Holland Publisher, página 17).  
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As técnicas de rolar continuam a evoluir mas para o kayak-polo, os jogadores têm de saber 
fazer esquimotagem com a pagaia, com a mão e com a bola (o rolar com o arpão dos Inuit 
veio introduzir um elemento surpresa ao nosso jogo).  
Um avaliação dos princípios subjacentes à esquimotagem, ajuda a aprender e dá-nos uma 
percepção de qual a técnica melhor para nós. Algumas esquimotagens baseiam-se em 
baixar o centro de gravidade do canoísta para minimizar o esforço necessário para puxar a 
pessoa da água e outras utilizam o corpo. O canoísta pode terminar o rolar, encostado à 
parte de trás do kayak, à parte da frente ou direito. Existem vantagens e desvantagens em 
cada estilo que devem ser analisadas antes de decidir qual usar. As esquimotagens aqui 
apresentadas requerem que o centro de gravidade esteja junto ao kayak e o solavanco do 
corpo para endireitar o barco. Apenas falamos das esquimotagens para o lado direito mas as 
esquimotagens para a esquerda são exactamente o contrário. 
No kayak-polo as esquimotagens com a mão são as mais populares e mais versáteis. São 
rápidas e de confiança e podem ser feita com a bola. No entanto, a desvantagem é que 
temos de recuperar a pagaia antes de continuarmos o jogo – ao contrário da esquimotagem 
com a pagaia em que o jogador recupera com a pagaia pronta para ser utilizada. 
Para aprender a esquimotar é necessário prática e paciência. Quando optares por uma 
técnica, mantém-te com ela até conseguires fazer bem. Tem cuidado com os conselhos 
(mesmo os bem intencionados) que te podem confundir porque a aproximação e 
compreensão dos vários estilos de esquimotagem, diferem de pessoa para pessoa. Tens de 
ser orgulhoso e manter do estilo que escolheste. Quando estiveres a praticar, concentra-te 
no movimento que tens de fazer e não no resultado final. Fora de água, imagina o 
movimento; pensa que estás a fazer todos os movimentos necessários durante a 
esquimotagem. Pratica num local calmo com os olhos fechados, ensaia a esquimotagem na 
tua cabeça e sem pressa descobre os detalhes da posição da cabeça, pagaia, mão e acção 
do tronco. 
 
Esquimotagem “C-para-C” 
 
A esquimotagem “C-para-C” foi desenvolvida por Ken Kastorff dos E.U.A. e tornou-se na 
preferida de muitos canoístas. Tem uma série de vantagens em relação às outras mas a 
mais importante é a reduzida hiper extensão do braço que limita a probabilidade lesionar e 
deslocar o ombro. Esta técnica é boa para Águas Bravas porque a cara não fica exposta ao 
leito do rio com o risco de nos magoarmos. A técnica “C-para-C” é também a base para os 
apoios alto, esquimotagem com as mãos, esquimotagem sem mãos e com a bola. A “C-para-
C” fornece uma base técnica comum a todas. Esta esquimotagem distingue-se das outras 
pelo regresso ao de cima com o canoísta direito e na sua posição normal ao contrário da 
inclinação à frente ou atrás de outras técnicas. Isto permite ao canoísta ficar em posição para 
placar quem estiver perto.  
A esquimotagem divide-se em 4 partes: preparação, varrimento, arco e final. 
 
Preparação 
A preparação dá-nos um posição consistente e de confiança para a esquimotagem. Quando 
te viras, é a primeira posição que deves adoptar. Para uma esquimotagem para o lado 
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direito, começa por te inclinares para a frente e, com o braço direito a passar à frente do 
corpo, coloca a pagaia ao longo do lado esquerdo do kayak. Os ombros estão juntos e 
paralelos com o lado do kayak. A pagaia é segurada com as mãos na posição normal; A mão 
direita está à frente e a esquerda atrás. A pá da frente está plana na água, com o lado de 
dentro virado para a água. A posição ideal é com a pagaia a 1 ou 2 centímetros acima da 
água. Coloca-te em posição de preparação para começares o varrimento de forma 
consistente e se necessário repetires várias vezes. 
 
Varrimento 
O varrimento leva-te da posição de preparação ao lado do kayak para uma posição, pronto 
para rolar. Antes de começares o varrimento, empurra a pagaia para fora de água; tentar 
sentir o ar nas mãos para teres a certeza que a pagaia está fora de água. Começa o 
varrimento colocando a cabeça para trás. Continua com a mão direita a afastar-se do kayak 
para fazer um largo arco com a pagaia, que termina perpendicular ao kayak. A pagaia deve 
estar fora de água durante o varrimento. Enquanto a mão direita guia o varrimento a 
esquerda passa pelo casco do barco para estar directamente por baixo do corpo.  
 
Arco 
O corpo é agora arqueado para superfície, a orelha esquerda encostada ao ombro esquerdo, 
a cabeça ao de cima de água e a coxa esquerda a puxar o kayak para baixo, na direcção da 
água. A pagaia está fora de água. Juntos, a cabeça, tronco e ancas formam o primeiro “C”. A 
mão direita está junto à testa e a esquerda no casco do kayak, directamente por baixo de ti. 
Quanto mais apertado estiveres nesta posição, mais força fica disponível para largares na 
recuperação. 
 
Recuperação 
A recuperação é atingida quando passas do primeiro “C” para o segundo “C”. Começa por 
moveres a cabeça, passando da posição de orelha direita encostada ao ombro direito para 
orelha esquerda encostada ao ombro esquerdo. Ao mesmo tempo, faz um forte solavanco 
com a coxa direita para rolares o kayak. Ao fazeres isso, a cabeça, tronco e ancas formam o 
segundo “C”. É este solavanco com o corpo, que origina a mudança do primeiro “C” para o 
segundo “C”, que te rola para fora de água. Não tens necessidade de empurrar a pagaia, à 
espera que te elevares fora de água. A pagaia não torna o rolar mais fácil porque é o 
solavanco que te puxa para fora de água.  
Enquanto rolas e ficas fora de água, mantém a orelha direita encostada ao ombro direito. 
Para completares o rolar, muda o teu peso da nádega direita para a esquerda e acaba 
sentado normalmente e pronto para remar.  
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Esquimotagem Com as Mãos 
 
Uma esquimotagem com as mãos permite-te jogar com total confiança, sem te preocupares 
com as placagens e perda da pagaia. Com a esquimotagem com a mão pode mergulhar e 
voltar para cima muito mais rapidamente do que com a pagaia. Aqui vamos falar em 3 estilos 
diferentes: Rolar atrás, “C-para-C” e rolar à frente. 
 
Rolar atrás com as mãos 
 
É a mais popular das esquimotagens no kayak-polo. Dá-te uma recuperação rápida e é a 
mais fácil de aprender. Tem como princípio colocar o corpo encostado à parte de trás do 
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kayak para reduzir o centro de gravidade que as forças aplicadas na esquimotagem têm de 
vencer. 
Para uma posição de preparação, inclina-te para trás e coloca ambas as mãos à superfície. 
Para conseguires aplicar mais força, o cotovelo do braço mais acima tem de estar junto à 
superfície. 
Começa o rolamento colocando a cabeça encostada à parte de trás do kayak e ao mesmo 
tempo faz um solavanco com o corpo para rolares o kayak por baixo do corpo. Ambas as 
mãos varrem para baixo, pela água, num arco suave. Assim que o kayak vira, o braço de 
cima passa em frente ao peito para manter o equilíbrio. Mantém-te encostado à parte de trás 
enquanto o kayak vem para cima.  
Não tentes colocar-te fora de água com o empurrar das mãos para baixo porque isso retira-te 
a concentração do movimente das ancas, necessário para rolar o barco. O rolar também se 
torna mais difícil porque ao tentares endireitar o corp, afastas o centro de gravidade do kayak 
o que faz aumentar a força para baixo que tem de ser ultrapassada. 
Acaba o movimento, sentando-te direito.  
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Rolar “C-para-C” com as mãos 
 
O rolar “C-para-C” com as mãos é quase igual ao movimento com a pagaia. A preparação e 
o arco são iguais ao rolar com a pagaia mas, como é óbvio, sem a pagaia. Estás enrolado à 
volta do kayak a formar o primeiro “C”. A mão e cotovelo esquerdos estão fora de água e a 
mão direita junto à superfície. Para recuperação, move-te para o segundo “C” com o 
solavanco do corpo e as tuas mãos a irem para baixo num movimento suave e em arco. 
Acabando com o cotovelo esquerdo a fornecer o equilíbrio ao mover-se à frente do corpo 
para o outro lado do barco.  
O erro mais comum é tentar vir logo ao de cima e longe do barco num esforço para tentar 
ganhar equilíbrio. Isto apenas move o teu centro de gravidade para longe do barco, 
funcionando como um pêndulo e dificultando o movimento. O rolar funciona devido ao 
solavanco do corpo e não com o endireitares-te logo para fora de água. O solavanco com o 
corpo tem de ser forte e a tua cabeça tem de permanecer junto ao ombro até estar 
completamente direito. 
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Rolar à Frente com as Mãos 
 
O rolar à frente com as mãos é semelhante ao “C-para-C” mas em vez de recuperar com o 
corpo direito, o canoísta inclina-se para a frente.  
A preparação é igual à “C-para-C” com as duas mãos à superfície e o corpo enrolado em 
torno do kayak. 
Começa a rolar com o solavanco do corpo para adoptares a posição do segundo “C”. As 
duas mãos varrem a água para baixo num arco suave, com o braço de cima a passar em 
frente ao peito dar manter o equilíbrio enquanto o kayak rola. Inclina-te para a frente para 
terminares apoiado na parte da frente do barco. 
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Rolar Com a Bola 
 
É fácil rolar com a bola assim que tiveres à vontade a rolar com a mão. A bola é utilizada da 
mesma forma no rolar atrás, “C-para-C” e à frente. 
Agarra a bola com as duas mãos e coloca-te em posição de preparação, deixando a bola vir 
à superfície. Neste ponto, tens as duas mãos à superfície (a agarrar a bola) prontas para 
qualquer tipo de esquimotagem. Retira uma mão da bola, enquanto a outra a agarra bem 
para não escapar, varre com as duas mãos, a água para baixo, da mesma forma como para 
o rolar com as mãos. Não utilizes a bola como apoio para tentares vir logo para cima. A 
flutuação da bola ajuda a rolar mas, tal como na esquimotagem com a pagaia e com as 
mãos, é o solavanco do corpo que faz o trabalho de rolar. 
A bola pode ser agarrada em qualquer das mãos. Quando a bola estiver na mão de baixo (no 
último braço a sair da água) a bola é a última coisa a vir para fora de água e acaba no 
mesmo lado da esquimotagem. Quando a bola estiver na mão de cima (no primeiro braço a 
sair da água) a bola sai da água a meio do movimento de rolar e acaba no lado oposto à 
esquimotagem. Isto é muito importante porque permite colocar a bola estrategicamente 
quando a esquimotagem estiver completa. Por exemplo: se sofreres uma placagem com a 
mão no teu ombro direito e rolares com a bola de modo a saíres com a bola na mão direita, 
ela estará do mesmo lado do teu adversário. Mas se a colocares na mão esquerda, quando 
vieres para cima a bola estará afastada do adversário. 
 
Controlo da Bola 
 
A técnica com a bola é o segredo. Até os melhores canoístas têm limitações se não 
conseguirem controlar a bola. Um passe mal feito ou uma má recepção, inevitavelmente, 
provocam uma perda de bola; enquanto que um mau remate origina um golo falhado. Neste 
capítulo vamos falar sobre passe, remate, recepção e bloquear.  
Manobrar a bola com o kayak está no capítulo seguinte. 
 
Apanhar a Bola 
Existem duas maneiras de apanhar a bola da água. A melhor é colocar uma mão relaxada 
mas bem esticada por cima da bola e suavemente empurrá-la para a água. A água reage a 
este movimento e empurra a bola para cima, para a nossa mão e permite agarrar bem e 
controlá-la. Mantém a pressão com a mão e roda-a para baixo e de lado à volta da bola para 
a apanhar por baixo. Não há necessidade de fazeres muita força para baixo, na bola, porque 
isso faz com que a bola salte sem controlo. Empurrar a bola para baixo dá-te um agarrar 
controlado e é quase sempre a melhor opção. 
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A bola também pode ser colhida da água. Coloca a mão por baixo da bola e simplesmente 
colhe a bola directamente por baixo. Continua com um movimento contínuo para levantar a 
bola da água. Assim que a bola estiver fora de água e a mão na horizontal, põe o braço para 
trás para equilibrar a bola e impedir que caia. Colher a bola é menos eficaz porque a mão 
não agarra bem a bola e a água que fica na mão pode fazer com que a bola nos escape. 
 
Passar, lançar e rematar 
 
Existe uma variedade de passes, lançamentos e remates para aumentar as oportunidades de 
largar e colocar a bola. Isto quer dizer, colocar a bola onde queres, quando queres e sob 
qualquer condição. Os termos: “passar”, “lançar” e “rematar” são geralmente utilizados 
aleatoriamente mas para ser mais correcto, um passe é directamente para o colega de 
equipa; o lançamento é para a água e o remate é na direcção da baliza. 
Passes, lançamentos e remates utilizam o mesmo tipo de lançamento: andebol, circular, 
duas mãos e em arco (por cima ou lob). Os bons passes são feitos sem esforço. Não tentes 
forçar a bola a percorrer mais “aquele” metro, em vez disso concentra-te na técnica e 
perfeição. Um passe curto que chega ao objectivo é mais eficaz que um longo que termina 
numa perda de bola. Lembra-te que existem sempre dois momentos no passe: o passe e a 
recepção. Um bom passe é inútil se não for apanhado. A bola é agarrada com os dedos e o 
polegar de modo a haver uma distância entre a bola e a palma da mão. A palma da mão não 
toca na bola. 
 
Passe tipo Andebol 
 
Este é o passe mais comum. Tem potência e a bola percorre distâncias consideráveis. 
Porque a bola pode ser lançada com força e rapidamente, é ideal para remates à baliza. 
Para tirar o melhor proveito deste passe e minimizar o risco de lesões no braço, o corpo e 
braço trabalham em conjunto num movimento contínuo. Vamos começar por dividir o passe 
nos seus componentes: 
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Postura: 
Senta-te direito e agarra a bola com os dedos abertos à volta da bola. O dedo médio deve 
estar ao centro no plano vertical da bola. Levanta a bola de modo a que o cotovelo fique 
alinhado com o ombro ou acima. A mão está vertical e virada na direcção do lançamento 
(uma mão virada para cima larga um lançamento incerto e com perda de força). O outro 
braço agarra a pagaia em baixo para evitar bater nela. 
Tem cuidado para não te inclinares para trás quando começares o lançamento porque, para 
além de gastares energia a trazer o corpo à frente para a posição normal, lanças a bola para 
cima o que resulta num lançamento mais curto e com menos força. 
 
Armar 
Roda o tronco de modo a que o cotovelo fique atrás da cabeça (mas não o estendas para 
além da linha das costas). O corpo está armado e pronto para largar energia para o 
lançamento. Quanto mais rodares para trás mais forte será o lançamento. 
 
Desarmar 
Instantaneamente desarma, rodando para a frente de modo a que haja um efeito de recolher 
quando de “armar” passamos para “desarmar”. Os fortes músculos oblíquos das costas 
iniciam a acção de empurrar o barco e bola para a frente. Os cotovelos lideram o movimento. 
 
Largar 
Continua com o braço a esticar enquanto o antebraço roda para baixo pelo cotovelo. Lança o 
pulso para baixo e larga a bola com os dedos a empurrar a bola para baixo num plano 
vertical para a fazer rodar. Neste ponto os dedos estão esticados, virados para baixo e na 
direcção que queremos passar a bola. 
 
 

 
 
Extensão 
Acaba o passe com o braço a passar na diagonal em frente ao peito. Este movimento final 
relaxa o braço e evita o efeito ricochete que ocorre se o braço for parado subitamente a meio 
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do lançamento. Esse parar repentino do movimento é a causa de muitas lesões devido ao 
ranger que provoca na zona do cotovelo. Um lançamento eficaz deixa o corpo totalmente 
desarmado e ao fazer isso dá mais força ao lançamento. Uma boa extensão, é sinónimo de 
lançamento com força. 
O movimento completo é contínuo e suave; um movimento descontínuo e mal executado 
transforma-se em má técnica que limita a força e coloca pressão desnecessária sobre as 
articulações. Em conjunto, cada parte do lançamento – elevação da bola, rotação do tronco, 
esticar do braço, movimento do antebraço, solavanco com o pulso, esticar dos dedos e 
extensão – formam um somatório de forças para maximizar a distância, força e precisão. 
As pernas também podem ser usadas para criar lançamentos mais fortes. Quando o tronco é 
rodado para trás, inclina o barco com a coxa oposta ao lançamento a empurrar o barco para 
cima. O kayak fica quase à vertical com a extremidade contrária ao braço de lançamento, 
acima da água. Começa o lançamento colocando a outra coxa (do mesmo lado do braço de 
lançamento) para cima de modo a endireitares o barco. Tenta passar a energia criada por 
este movimento às fases de armar e desarmar do lançamento.  
 
Passe Circular 
 
O passe circular é versátil para fazer passar a bola em frente ao peito e para o lado. Também 
pode ser utilizado para lançar a bola para a frente. Agarra a bola com a mão aberta e os 
dedos esticados ao longo da sua linha central com o braço quase esticado e colocado para o 
lado. O corpo é rodado para trás com o braço. Lança a bola, rodando o tronco para a frente 
com o braço esticado. Larga a bola com um movimento do pulso como se estivesses a dar 
uma bofetada e com os dedos esticados na direcção do alvo. A bola vai para onde os dedos 
apontarem. Continua o movimento com o braço a passar em frente ao peito para terminar o 
movimento. 
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Passe Com as Duas Mãos 
 
O passe com as duas mãos é ideal para passes curtos e directos em situações de jogo em 
que estão muitos jogadores numa pequena área, provocando alguma confusão. A bola é 
lançada com muita rapidez. 
A bola é segurada contra o peito, as mãos viradas para dentro com os polegares para fora e 
abaixo do ombro. Para aplicares a máxima força, os cotovelos devem estar alinhados com a 
bola. Agarra a bola com os dedos e polegares virados para baixo. Lança a bola com uma 
sacudidela de ambos os pulsos de modo a que a bola rode os dedos. Os dedos terminam 
esticados e a apontar na direcção da bola. Mantém o passe baixo, rápido e forte. Passes 
com as duas mãos que colocam a bola em arco para cima, são lentos e dão tempo ao 
adversário para o bloquear. 
 

 
 
Passes Em Arco (Por cima ou Lobs) 
 
No passe em arco a bola é lançada para cima mas com pouca força. É utilizado para fazer 
passar a bola por cima da pagaia do adversário. Mas também pode ser um remate 
inesperado à baliza, colocando a bola fora do alcance do guarda-redes, atrás da sua pagaia 
mas dentro da baliza. 
O movimento do passe em arco é igual ao tipo andebol mas em vez de lançares a bola com 
a mão na vertical, colocas a mão para trás para largares a bola na vertical. É tentador olhar a 
trajectória da bola quando é lançada mas isto não te ajuda a ver a distância para quem vai 
receber. Cria o hábito de calcular a distância e força dos passes em arco, olhando 
directamente para o objectivo do passe. Nãos sigas o voo da bola. Não te esqueças que o 
arco é um passe muito visível que permite tempo suficiente, ao adversário, para ver para 
onde vai a bola e colocar-se de modo a bloqueá-la.  
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Variações 
 
Saber fazer todos os tipos de lançamento dá-nos uma enorme variedade de passes e 
remates para aplicarmos em qualquer situação durante o jogo. Mas não é suficiente. O 
adversário pode antecipar a trajectória da bola antes de ser lançada e preparar-se para a 
bloquear ou interceptar. Podemos fazer variações aos lançamentos básicos para tentar 
disfarçar o passe ou remate de modo a que a nossa intenção seja mal interpretada pelo 
adversário e os apanhe desprevenidos. Tenta o seguinte: 
 
Rotação do pulso  

A rotação do pulso é utilizada com o passe andebol; é uma técnica excelente para 
remates à baliza. Em vez dar o solavanco ao pulso para baixo para largar a bola 
alinhada com o antebraço, é dado um solavanco na parte final do movimento para 
qualquer dos lados para colocar a bola num ângulo não antecipado pelo guarda-redes. 

Mudança em cima 
Utilizado quase exclusivamente para remates à baliza. A mudança em cima é uma 
variação no passe andebol que faz repentinamente a bola perder velocidade e ganhar 
altura quando sai da mão. Ao fazer este remate dá a impressão que vais fazer um 
remate andebol com força, quanto mais disfarçado melhor. Num passe normal de 
andebol os 3 dedos do meio dão direcção e velocidade à bola. Para a mudança em 
cima a bola é lançada do dedo mindinho e indicador para dar uma rotação para trás e 
altura, mantendo o movimento normal do braço. 

Bola curva 
A “bola curva” provoca um arco na trajectória da bola que a faz sair da sua trajectória 
normal. Esta variação do passe andebol é conseguida se moveres o pulso à volta da 
parte de fora da bola para dares uma rotação lateral ao ser largada. (num passe 
normal a bola é largada na vertical) Num lançamento com a direita a bola vai curvar da 
direita para a esquerda.  

Deslize 
O deslize também provoca um arco na trajectória da bola que a faz sair da sua 
trajectória normal. Esta variação do passe andebol é conseguida se moveres o pulso à 
volta da parte de dentro da bola para dares uma rotação lateral ao ser largada. Num 
lançamento com a direita a bola vai curvar da esquerda para a direita. 

 
Simulação 
 
A linguagem corporal pode indicar a intenção do jogador aos outros e permitir aos 
adversários reagir ou posicionarem-se de acordo com isso. Olhar directamente para a baliza 
ou para o adversário de certeza que ajuda a pontaria mas enganar o adversário cria uma 
vantagem que aumenta a tua taxa de sucesso de passes e remates. 
 
Fingir o passe ou remate 

A forma mais fácil de enganar o adversário é fingir o passe ou o remate. Faz um 
lançamento convincente mas não largues a bola. Em vez disso, no momento de 
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largares a bola e imediatamente após o adversário se mover para bloquear o 
lançamento, muda rapidamente o lançamento da bola para uma direcção diferente. É 
importante simular bem a primeira parte do lançamento para comprometer o 
adversário. Andar às voltas com a bola não dá resultado. 

Olhar para outro lado 
Olhar na direcção do passe ajuda a assegurar que a bola chega ao seu alvo mas 
também indica as tuas intenções. Olha para longe do alvo que pretendes alcançara 
para dar a impressão que estás a passar noutra direcção mas passa para o teu 
objectivo. 

 
Recepção 
 
Receber a bola é tão importante como lançar. O passe é desperdiçado se quem recebe não 
o conseguir agarrar e inevitavelmente leva a uma perda de bola. A bola pode ser recebida 
com uma mão, duas mãos ou a pagaia. 
Os círculos de recepção indicados na figura mostram quando devemos utilizar uma 
determinada recepção. Um círculo imaginário a passar por cima dos cotovelos quando os 
antebraços estão na horizontal determina o tamanho do círculo interior. Um círculo a passar 
pela linha de alcance máximo dos braços esticados, determina o tamanho do círculo exterior 
 

 
 
 
A recepção com as duas mãos é a mais eficaz e melhor na maior parte das situações. É 
seguro e assegura que o adversário não pode desviar a bola. Recepções com as duas mãos 
devem ser sempre utilizadas quando a bola está no círculo interior. As bolas que estão fora 
do círculo interior mas dentro do círculo exterior podem ser apanhadas com uma mão. A 
pagaia pode ser utilizada para apanhar bolas fora do círculo exterior. 
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Para recepções com as duas mãos, flecte os braços à frente do corpo com as palmas 
viradas uma para a outra e os dedos estendidos para fora. Os indicadores e os polegares 
das duas mãos formam um diamante, quando olhas para eles. Agarra a bola com as mãos 
“descontraídas” de modo a que as mãos e os braços absorvam o impacto da bola quando 
esta vem até ao peito. Para recepções com uma mão, coloca os dedos estendidos e tal como 
nas recepções com as duas mãos, deixa a mão e braço absorverem o impacto, movendo-se 
para trás com a bola. Vira todo o corpo para a bola quando esta se aproxima dos lados ou 
detrás. 
 
Drible 
 
O drible é a acção de agarrar a bola da água enquanto remamos para a atirar para a frente e 
voltar a apanhar. O drible permite uma posse de bola contínua enquanto remamos. Pode ser 
lento para gastar tempo ou rápido para manobras de ataque. 
Aproxima-te da bola e coloca o barco ao lado dela. Tenta pegar na bola quando esta está ao 
nível dos joelhos e não na cintura. Se falhares a recepção nos joelhos tens sempre uma 
segunda oportunidade de a apanhar junto à cintura. 
Coordena a recepção da bola de modo a que a uma última remada seja no lado oposto à 
bola. Coloca a pagaia em cima da parte da frente do kayak e mantém-na baixa para evitar 
obstruir a bola quando for lançada. Agarra a bola e lança-a para a frente para ficar 1 ou 2 
metros à frente do kayak. 
Assim que largares a bola, a mão que fez o lançamento está pronta para agarrar a pagaia e 
continuar a remar com uma remada do mesmo lado do drible. 
A velocidade e coordenação do kayak devem mantê-lo numa linha direita durante o drible. 
No entanto, se o kayak curvar, a mão que não faz o drible pode utilizar a pagaia como leme 
para controlar a sua direcção. 
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Usar a Pagaia 
 
A pagaia é constantemente utilizada para controlar a bola e torna-se uma extensão dos 
braços para manipulares a bola à distância. É utilizada para bloquear a bola quando é 
passada entre jogadores, bloquear remates à baliza, para puxar a bola, para a apanhar e 
para passar. Quando estás a driblar com a pagaia podes andar com a bola para a frente sem 
perderes o ritmo. 
 
Bloquear/interceptar 
A bola é bloqueada colocando a pagaia na trajectória da bola. Tens de estar preparado para 
esticar para cima ou para os lados. Agarra bem a pagaia para teres a certeza que não torce 
ou te salta das mãos. Pode ser utilizada a parte de dentro ou de fora da pá, dependendo da 
direcção que a bola vem. Observa a bola e não o jogador para desenvolveres a coordenação 
mão-olho essencial para um bloqueio eficaz. Tem também a noção que inclinar a pá vai 
desviar a bola e pode ser utilizado para direccionar a bola para as mãos ou para a água. Esta 
opção é melhor do que deixares a bola ressaltar sem controlo numa pá rígida. 
Para bolas que passem logo por cima da cabeça, varre a pagaia em arco, para cima para 
bloqueares a bola. Alcanças isto mantendo uma mão em baixo e quieta (para agir como guia) 
enquanto a outra coloca a pagaia em arco para cima para bloquear a bola. Isto dá-te maior 
cobertura e é mais eficaz que tentar bloquear a bola com a pagaia na horizontal por cima da 
cabeça. 
Se precisares de alcance adicional, desliza a mão que está mais em baixo ou mais perto, até 
à pá. Ao mesmo tempo desliza a mão de cima ou mais longe para mais perto da outra mão. 
Assim ganhas um alcance adicional de 1 metro ou mais. 
 
Bloquear à frente  
A bola que passa à nossa frente, por cima do kayak, pode ser bloqueada e colocada na 
água; ou então podemos controlá-la directamente para as nossas mãos. Para bloqueares a 
bola, vira-te para a direcção contrária à bola (mas sem a perder de vista) com a pagaia 
paralela ao kayak. A pá deve estar ligeiramente afastada do barco para criar uma espaço de 
cerca de 30-40 cm. A parte de dentro da pá fica virada para a bola. Deixa a bola passar por 
cima do kayak e inclina a pá, virada para a água de modo a que a bola caia na água, ao teu 
lado, pronta para a puderes apanhar facilmente. 
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Em alternativa, intercepta a bola com a pá colocada de modo a que a bola seja interceptada 
directamente para as mãos. Neste caso tens de absorver o impacto da bola com as mãos por 
isso o movimento tem de ser suave. O truque é teres as mãos “moles” para absorver o 
impacto e controlar a bola. Para bloqueares uma bola que esteja a passar por trás de ti, vira-
te para a bola e utiliza a parte de trás da pá. 
 
Bater na bola 
Em vez de utilizar a pagaia para direccionar a bola para as mãos ou ao lado do kayak, 
podemos bater na bola para ela cair em frente ao barco. Este movimento redirecciona a bola 
sem pararmos e dá-nos um excelente controlo em passes com muita força. 
Levanta a pagaia para bater na bola, como parte do movimento da tua remada, sem 
perderes a cadência. A bola é batida para a frente com a parte de trás da pá.  
 
Recuperar a bola 
A pagaia serve como uma extensão do nosso corpo para recuperarmos a bola que está na 
água, fora do alcance das nossas mãos mas ao alcance da pagaia. Coloca a pagaia por cima 
da bola de modo a que a parte de dentro fique encostada à bola. Arrasta a bola na direcção 
do barco, deixando a mão de cima parada e puxando o braço de baixo. No entanto tem 
atenção que esticar a pagaia para apanhar a bola é incómodo, lento e coloca-te numa 
posição de desequilíbrio, vulnerável a placagens. É mais rápido e eficaz colocar o kayak 
junto à bola para a recuperares com a mão. 
 
Utilizar a pagaia para apanhar a bola 
Para apanhares a bola da água, coloca a parte de trás da pá, inclinada por cima da bola e 
empurra-a ligeiramente para dentro de água. Quando a bola salta da água desvia a 
extremidade da pá e move-a à volta da bola para a rolar para a pá. Levanta a pagaia para 
estabilizar a bola. A pá que está com a bola ou a outra extremidade da pagaia podem ser 
utilizadas para a fazer rolar para a frente ou para trás. 
 
Driblar com a pagaia 
Driblares a bola com a pagaia, em vez das mãos, permite-te levares a bola para a frente 
como parte do teu movimento de remada, sem haver paragens. O drible com a pagaia é 
diferente da direita para a esquerda.  
Para qualquer dos lados, aproxima-te da bola e coloca o barco de maneira a que a bola fique 
afastada cerca de 40-60 cm e entre o pé e o joelho. Levanta-a da água com a pagaia e atira-
a para a frente num movimento contínuo. Tenta colocar a bola a cerca de 1 metro à frente do 
kayak e 40-60 cm para o lado. Assim que a bola for lançada para a frente a pá está de novo 
à frente e em posição de remada. Tenta driblar a bola sem que se note qualquer interrupção 
na cadência de remada. Claro que isto só se alcança com treino. 
 
Drible do lado direito 
Aproxima-te da bola a remar para a frente e coloca o kayak de maneira a que a bola fique do 
lado direito da proa. Coloca a extremidade do lado de dentro da pá direita, na bola, junto ao 
topo mas não à frente. Suavemente, empurra a bola para a água de maneira a que salte da 
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água. Assim que a bola sai da água, coloca a pá para trás e debaixo da bola para a lançares 
para a frente com a parte de trás da pá. Mantém sempre a pá em contacto com a bola, 
durante o movimento em que a pá vem para baixo e à volta da bola. 
 

 
 
 
Drible do lado esquerdo 
Aproxima-te da bola a remar para a frente e coloca o kayak de maneira a que a bola fique do 
lado esquerdo da proa. Coloca a extremidade do lado de fora da pá esquerda, na bola, junto 
ao topo mas não à frente. Suavemente, empurra a bola para a água de maneira a que salte 
da água. Assim que a bola sai da água, coloca a pá para trás e debaixo da bola para a 
lançares para a frente com a parte de dentro da pá. Mantém sempre a pá em contacto com a 
bola, durante o movimento em que a pá vem para baixo e à volta da bola. 
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Agarrar a bola com a pagaia 
É espectacular ver utilizar a pagaia para apanhar a bola em pleno voo e direccioná-la para as 
tuas mãos ou para outro local a fim de continuar uma jogada. Muitos jogadores perdem esta 
oportunidade e deixam a bola ressaltar sem controlo. Para apanhares a bola em voo, 
absorve o impacto da bola, movendo a pagaia com a bola para a travares e ganhares o seu 
controlo. Se a pagaia estiver rija a bola vai ressaltar. Continua a controlar a bola dando o 
ângulo que quiseres à pá de modo a colocá-la nas mãos ou noutro local para continuares a 
jogada. 
 
Transportar a bola 
É ilegal utilizar a pagaia para bater a bola num movimento tipo catapulta. A pagaia só pode 
ser utilizada para transportar a bola. Qualquer outro movimento pode colocar os outros 
jogadores em perigo. 
 
Treino Com a Pagaia  
 
A capacidade para utilizar a pagaia para controlar a bola na água e no ar é uma técnica 
muito importante. Agilidade técnica entre a bola e a pagaia requer uma excelente 
coordenação entre a mão e a vista com reflexos rápidos para controlar a bola. Claro, 
necessitas de treino, por isso, tenta os seguintes exercícios fora de água: 

• Senta-te numa cadeira e agarra a pagaia à frente, mais ou menos à altura do peito. 
Coloca a bola numa pá e faz saltar a bola. Depois de conseguires fazer isso tenta o 
“à-volta-do-mundo”. Faz saltar a bola do lado de dentro da pá; depois numa 
extremidade; depois no lado de fora; na outra extremidade e termina a saltar outra vez 
na parte de dentro.  

• Outro exercício: faz saltar a bola à frente do corpo, e vai trocando a pá.  
• Mais complexo: o mesmo exercício mas desta fez faz saltar a bola por cima dos 

ombros de um lado para o outro. Tens de ser rápido para apanhares a bola antes que 
fique fora de alcance. Com prática a bola pode ser direccionada para as mãos.  

Pratica estes exercícios dos dois lados e utiliza a pagaia “esticada”. Consegues isto, 
deslizando as mãos ao longo do tubo e encostando-as à pá.  
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O Jogo 

A Federação Internacional de Canoagem estabeleceu uma terminologia padrão para as 
regras do jogo. No entanto, para o jogo em si e para as posições em campo não existe uma 
terminologia padrão e aplicam-se diversos nomes para as mesmas posições ou situações em 
jogo, consoante o clube ou região onde se está inserido. Aqui faz-se uma abordagem dos 
termos que serão utilizados neste manual. 

 
Área de Jogo 
 
O kayak-polo joga-se num plano de água livre de obstáculos.  
O tamanho da área de jogo é determinado pelo tamanho da piscina mas a medida padrão é 
23 m de largura por 35 de comprimento com uma profundidade mínima de 90 cm. Por razões 
de segurança é necessária uma área com 1 metro de largura, sem obstáculos, ao longo das 
linhas do campo.  
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Acima da área de jogo, tem de existir uma altura de 3 metros livre de obstáculos e uma altura 
mínima de 5 metros. É necessária uma área para os substitutos atrás de cada linha de 
baliza.  
A área de jogo está dividida em dois pela linha (imaginária) de meio campo. A área de 
placagem fica compreendida entre a linha dos 6 metros (imaginária) e a linha de baliza. Os 
cantos são a intercepção da linha de comprimento do campo e a linha de baliza. 
Tem de existir também uma área de pelo menos, 1 metro de largura, para os árbitros de 
movimentarem livremente. 
As linhas de 4,5 metros (imaginárias) definem a distância para a marcação de penaltys por 
desempate de jogo. Marcas nas linhas de baliza a 4 metros do centro da baliza, para cada 
um dos lados definem a zona onde os substitutos não podem permanecer. 
As balizas têm uma área aberta de 1 metro de altura por 1,5 metros de largura e estão 
suspensas de modo a que o lado interior da barra inferior esteja 2 metros acima da água. A 
rede está presa à estrutura da baliza para agarrar as bolas. 
 
Posições ofensivas e defensivas 
 
Apesar dos jogadores não terem posições fixas, como noutros desportos (futebol ou 
basquete) a identificação das posições no campo e das funções desempenhadas, clarifica as 
estratégias de jogo. Muitos dos nomes que se atribuem às posições, funções e estratégias 
foram adaptadas do basquete e do futebol. As posições típicas, ocupadas pelos atacantes e 
defesas são as indicadas na figura. 
Na defesa, as equipas formam uma zona à volta da baliza para impedir os jogadores 
atacantes de se aproximarem o suficiente para marcar golo. Diz-se defesa à zona e os 
jogadores ocupam a posição de guarda-redes, defesa, avançado, caçador e pivot. Estes 
normalmente são indicados através de um formato em número, por exemplo, 1-2-2 é o 
mostrado na figura. O primeiro número indicada o guarda-redes, o segundo o número de 
defesas e o terceiro os número de avançados. Por vezes pode ser indicado um caçador em 
vez de avançado. Outros estilos de defesa são o 1-3-1, 1-1-3 e 1-4. A configuração mais 
prática e funcional quando se joga com menos um jogador é a 1-2-1. 
 
Posições defensivas  
Avançados: são a primeira linha de defesa e trabalham para prevenir que a equipa atacante 
se aproxime da baliza. 
Defesas: são a segunda linha de defesa e também previnem a equipa atacante de se 
aproximar da baliza. 
Caçador: o caçador tem uma posição fixa mas abandona a zona para pressionar quem tem a 
bola e forçar uma recuperação. 
Guarda-redes: Permanece debaixo da baliza e bloqueia os remates. 
Pivot: é a posição em frente ao guarda-redes, na linha dos 6 metros. 
 
Posições Ofensivas 
Jogador com a bola: o que tem momentaneamente a bola em sua posse. 
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Apoios: apoiam o jogador com a bola providenciando linhas de passe enquanto vão para a 
baliza adversária. 
45’s: são posições de ataque para se movimentarem para a baliza ou para afastar os 
defensores da zona. 
 

 
 

Típica defesa à zona 1-2-2 com as posições atacantes e defensivas. 

Porque o kayak-polo é um jogo de equipa só existe êxito quando os colegas de equipa 
trabalham em conjunto. Os capítulos seguintes abordam as tácticas defensivas, ofensivas e 
a estratégia de jogo.  

 
Requisitos essenciais 
 
Os requisitos aqui indicados são comuns a todo o jogo e integram o jogador com a equipa, 
fornecendo a noção de onde estão os outros jogadores e como o jogo se desenrola à sua 
volta. Alguns dos pontos aqui indicados serão aprofundados nos capítulos da defesa e do 
ataque mas têm de ser tidos em conta durante todas as fases do jogo. 
 

• Bola: saber onde a bola está durante todo o jogo. Não a perder de vista enquanto 
passa à volta do campo, de jogador para jogador, para a água e para a baliza. 

 
• Jogadores: saber onde estão os colegas de equipa e os adversários. Antecipar os 

seus movimentos e agir de acordo com isso. 
 

• Antecipar, mexer: estar atento, sempre a mexer. Antecipar o jogo em pelo menos 
2 a 3 lançamentos. Ir para onde a bola vai em vez de permanecer parado. 
Posicionar-se para interceptar ou receber a bola, apoiar o colega de equipa ou 
rematar à baliza. Sempre a mexer porque é mais fácil alcançar a velocidade 
máxima num kayak em movimento do que partindo de uma posição estática. 
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• Passar para a posse de bola: se tiveres a bola, assegura-te que a tua equipa 
mantém a sua posse. O passe para as mãos é o mais seguro para manter a posse 
de bola mas nem sempre é a melhor opção. O passe para as mãos pode atrasar o 
jogador que recebe a bola ou sem intenção deixá-lo vulnerável para sofrer uma 
placagem com a mão. Antes de passar, considera a hipótese de colocar a bola na 
água, um metro à frente de um kayak em movimento ou ao lado mas ao alcance 
do colega de equipa. Quer se esteja a passar para as mãos ou para a água, ter 
sempre a certeza que pode ser bem recebida e a posse de bola se mantém. 

 
• Ter calma: passar a bola com rapidez e precisão é essencial para ganhar 

vantagem mas não podem admitidos lançamentos mal feitos que levem à perda da 
bola. São permitidos 5 segundos para lançar a bola e devem ser utilizados para 
analisar o jogo e considerar quais as melhores opções para lançar a bola com 
precisão.  

 
• Concentração: existem muitos factores de distracção dentro e fora da área de 

jogo que podem levar a que se fique desconcentrado e sem estar preparado para o 
jogo. É essencial manter a concentração e fazer parte do jogo durante toda a sua 
duração. 

 
Fazer-se à bola/jogada 
 
Saber reconhecer quando o adversário se está a fazer à bola ou a determinada jogada, cria 
oportunidade para ganhar vantagem. Por exemplo: o adversário inicia um sprint na nossa 
direcção e está a puxar a água a remar para a frente. Neste momento a pagaia está na água 
e a aplicar força para mover o kayak. Em consequência disso o adversário será mais lento a 
bloquear uma bola ou a iniciar outro movimento, porque antes de iniciar qualquer movimento, 
tem de retirar a pagaia da água. 
Ter a noção de quando o adversário está a fazer-se a determinado tipo de jogada, dá-nos 
oportunidade para passar, placar ou sprintar. 
 
Passe 
 
Sempre que se faz um passe, algum adversário tentará bloqueá-lo ou desviá-lo, impedindo 
que atinja o seu alvo. Evitar um adversário que se aproxima pode ser bastante difícil porque 
está bem posicionado para se antecipar ao nosso lançamento. No entanto, pode-se 
aproveitar a vantagem de um passe bem colocado.  
Com o adversário a aproximar-se de nós, a remar para a frente, um passe à altura da cabeça 
do mesmo lado em que o adversário tem a pá dentro de água ou um passe junto à agua do 
lado oposto, será sempre muito difícil de interceptar. Um passe por em arco também pode 
ser eficaz mas o tempo em que a bola está no ar, pode dar tempo ao adversário de se 
preparar para a próxima intercepção. Se a pagaia do adversário estiver em baixo, deve-se 
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fazer o passe a um ou dois centímetros acima da cabeça. Para bloquear este passe é 
necessário uma pagaia na vertical, o que não é um movimento muito rápido de executar. 
 
Triangulação 
Passar a bola por um adversário nem sempre é uma boa opção e é melhor evitá-lo. A 
triangulação utiliza um colega de equipa para fazer a bola chegar ao objectivo. Vendo o 
diagrama, 1 quer passar a bola para 3 mas o defensor 1 pode bloquear a bola e provocar 
uma recuperação. Assim, 1 passa para 2 que depois passa para 3. Neste exemplo é feito um 
passe seguro para o jogador que está melhor posicionado para o remate.  
 

 
 

Triangulação – O passe é feito em dois movimentos 

 

Aproveitar vantagem do jogador atacante 
 
Ao ter a posse de bola, se formos uma ameaça (por exemplo: ir na direcção na baliza 
adversária) vamos atrair um jogador adversário. O jogador adversário está a fazer-se ao 
nosso movimento, ou seja vem em nossa direcção para nos bloquear. Os adversários pode 
ser enganados e falsamente atraídos de modo a que a bola seja passado através deles, 
colocando-os fora da jogada. Pode-se atingir isso fazendo o “Passa e segue” ou “Remar pelo 
adversário”. 
 
Passa e segue 
O passa e segue é utilizado para evitar uma placagem com o kayak, mantendo o controlo da 
bola. É particularmente eficaz quando se vai em direcção da baliza. 
O jogador 1 tem a posse de bola e vai em direcção à baliza. O atacante está bem 
posicionado para parar o movimento mas, antes da placagem (e apenas após o adversário 
se fazer à jogada) 1 passa para 2 e continua a remar, passando pelo adversário e recebendo 
outra vez a bola. 
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Passe e segue 
O jogador atacante passa a bola para o colega de equipa e continua a remar para receber a bola de volta. 

 
Remar pelo adversário 
Outra maneira de evitar que o adversário nos faça uma placagem de frente é atirar a bola 
para trás dele e remar passando por ele e voltar a apanhar a bola. 
 
Posição do kayak 
 
A posição do kayak é essencial em todos os aspectos do jogo. Na defesa o jogador tem de 
estar sempre entre o adversário e a baliza e pronto para a proteger. No ataque o jogador 
está determinado em ficar entre o defensor e a baliza para aumentar as hipóteses de fazer 
um remate com sucesso. Durante as marcações e placagens, uma boa posição do kayak 
coloca o jogador em controlo e reduz a exposição a placagens com as mãos. 
No diagrama dois jogadores disputam a bola. 1 vira para a placagem e quando a bola está 
ao nível dos joelhos, vira para a bola e fica de frente para a baliza. Depois pode apanhar a 
bola e rematar. O defensor é empurrado para o lado e colocado longe da bola. 
No segundo diagrama, 1 vira para a placagem, apanha a bola e mantém-se virado para a 
baliza. 
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Posição do Kayak 
1 – 1 vira para a placagem e depois vira para a bola 

 

 

2 - 1 vira para a placagem, apanha a bola e mantém-se virado para a baliza.  

 

Placagem com o kayak 
As placagens com o kayak são utilizadas para alterar a trajectória do adversário, 
desenquadrando-o com o jogo ou com a jogada que está a tentar fazer. Na placagem lateral 
é mais eficaz fazer pontaria à proa do adversário, fazendo com que o efeito de curva seja 
maior. Não é eficaz continuar uma placagem se o único efeito for colocar o adversário virado 
para a baliza ou em posição que lhes permita sprintar e fugir à placagem. É necessário estar 
sempre pronto para parar a placagem, remar para trás e voltar a placar. Para manter as 
melhores oportunidades de bloqueio e uma placagem eficaz é necessário ter o nosso corpo à 
frente do corpo do adversário. Quando estamos ao lado do jogador com a bola devemos 
estar ombro-a-ombro para termos uma melhor posição de placar com as mãos ou 
ligeiramente à frente para bloquear melhor. 
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Marcar um jogador 
Marcar o jogador que está a fazer um lançamento, remate ou de canto limita as suas 
oportunidades e permite recuperar a bola. Devemos colocar-nos em frente ao kayak 
adversário, de modo a que o nosso corpo esteja alinhado com o bico do kayak adversário e 
virados para o lado para onde o jogo se desenrola, pronto para sprintar atrás da bola. Manter 
a pagaia em baixo mas pronta para uma rápida intercepção. 
 
Posição do kayak em relação à bola 
Com a bola tantas vezes na água compensa avaliar como a posição do kayak ajuda a 
recuperar a bola e impede que o adversário a apanhe. Colocar o kayak entre a bola e o 
adversário assegura a posse de bola, impedindo o adversário de a apanhar. Também 
compensa quando estamos a apanhar uma bola e não temos oposição, colocar o kayak a 
pensar no passe seguinte. É óbvio que devemos colocar o kayak perto da bola de modo a 
apanhá-la com a nossa melhor mão. Também é bastante eficaz colocar o kayak um pouco 
afastado se é nossa intenção driblar ou rematar com a pagaia.  
 
Placagem com a mão 
 
As placagens com a mão dão emoção ao jogo e contribuem para o espectáculo. São em 
primeiro lugar um movimento defensivo para prevenir o adversário de passar ou rematar mas 
são mais eficazes quando colocam o adversário fora da jogada e provocam a recuperação 
da bola. Os jogadores com menos experiência receiam as placagens com a mão e isso 
causa-lhes apreensão e diminui a sua confiança. Os jogadores que estão sempre com receio 
da placagem não podem aplicar-se totalmente na jogada. Por outro lado, os jogadores 
experientes sofrem a placagem e levam a bola para baixo de água, esquimotam, criando 
uma oportunidade para um passe ou remate inesperado. 
A placagem com a mão não é simplesmente empurrar o adversário e esperar que ele se vire 
– uma placagem mal feita pode resultar numa falta ou pior, as forças opostas podem virar-
nos. Deve-se escolher o momento ideal para a placagem, devemos avaliar se temos força 
para virar o adversário, estarmos bem colocados e fazer com que a primeira placagem 
resulte. A placagem tem de ser feita com a mão aberta nas costas, no ombro ou de lado por 
baixo do ombro. A placagem mais eficaz é feita no ombro ou por baixo de um braço 
levantado. 
Para anular uma placagem com a mão, devemos resistir com uma remada de apoio ou 
baixando o corpo para trás, diminuindo assim o centro de gravidade. Inclinar-nos para o 
adversário, baixando o ombro, provoca com que sejamos empurrados de lado, para fora do 
alcance do adversário. Aceitar a placagem, esquimotando com a bola é uma forma eficaz de 
a anular. 
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Defesa 
 
Defesa à Zona 
 
A defesa à zona é o posicionamento dos jogadores para proteger a área ou a zona à volta da 
baliza. Cada jogador ocupa e mantém uma posição na zona. Existem várias configurações e 
técnicas de defesa à zona mas o objectivo final é sempre o mesmo: manter os atacantes fora 
da zona e da baliza para que os remates efectuados tenham uma baixa percentagem de 
sucesso. 
As configurações de defesa à zona que se adoptam, dependem das capacidades técnicas e 
físicas dos jogadores, do número de jogadores que estão em jogo e da compreensão que 
esses jogadores têm das técnicas de defesa e como estas funcionam. 1-2-2 e 1-3-1 (sendo 
que o primeiro número se refere ao guarda-redes, o segundo número aos defesas e o 
terceiro aos avançados) são consideradas as configurações de defesa mais fortes, no 
entanto, todas as configurações são utilizadas. A defesa à zona pode ser estática ou 
dinâmica (em rotação). As duas técnicas têm muito em comum, por isso, a defesa estática é 
ideal como uma primeira abordagem para aprender a defesa dinâmica. 
 
Na defesa à zona estática os jogadores estão fixos nas suas posições e defendem essas 
posições vigorosamente quando estão a sofrer um ataque.  

1. A sua função é não deixar nenhum atacante passar por eles.  
2. Os atacantes podem ser afastados de um defesa para outro mas os defesas não 

trocam as posições.  
3. Os defesas não abandonam a sua posição, a não ser que seja certo que conseguem 

recuperar a bola e dar início ao contra-ataque, porque ao abandonarem as posições 
vão criar um “buraco” que pode ser explorado pelos atacantes. 

 
Na defesa dinâmica os jogadores ocupam as mesmas posições da defesa estática mas em 
vez de manterem as suas posições, eles trocam ou rodam toda a defesa para afastar os 
jogadores atacantes para as linhas laterais ou para a linha de baliza. Este estilo de defesa 
aproveita o movimento ofensivo do atacante para o afastar da zona e consegue ser mais 
eficaz do que simplesmente fazer uma barreira fixa contra o ataque. 
 
Em todas as formações de defesa, os jogadores mais avançados são a primeira linha de 
defesa que trabalha para prevenir que os atacantes consigam romper a defesa e chegar 
mais perto da baliza. Os defesas mais recuados protegem os lados e a parte de trás e são 
também a segunda linha de defesa em relação aos mais avançados. Os 
caçadores/perseguidores pressionam o jogador que tem a bola para forçar a perda de bola. 
O guarda-redes mantém a posição debaixo da baliza. 
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Defesa 1-2-2 
A defesa 1-2-2 dá uma boa protecção à volta da baliza. Quando bem implementada é muito 
difícil de romper. A formação tipo é a indicada no diagrama. 

 

 
 

Defesa à Zona 2-2-1 – Posição Standard 

 
Os jogadores mais rápidos e ágeis devem estar colocados como avançados para tirar 
vantagem das oportunidades de bolas perdidas pela equipa que ataca. Os jogadores mais 
pesados são mais indicados para as posições mais recuadas porque são mais difíceis de 
desviar (são a última linha de defesa). As equipas devem treinar estas posições para que 
possam colocar-se em posição de defesa, o mais rapidamente possível, sempre que isso for 
necessário. Pode ajudar nomear um jogador especificamente para cada uma das posições, 
especialmente o guarda-redes, mas é bom estimular os jogadores a jogarem em todas as 
posições. 
Os jogadores atacantes que tentam entrar na zona podem ser parados, ao sair ao encontro 
deles, ou desviados para outro defesa para os levar para as linhas laterais ou para a linha de 
golo. 
No diagrama está exemplificada a defesa 1-2-2 dinâmica. Se o atacante 1 se aproxima do 
defesa 4, então 4 deve alinhar o seu kayak para o atacante e remar para alterar a trajectória 
do atacante para a linha lateral e consequentemente impedi-lo de tomar parte na jogada 
ofensiva. Para ultrapassar esta situação, o jogador 5 apercebe-se da acção de 4 e rema para 
ocupar a posição à esquerda. 
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Defesa à zona 2-2-1 com rotação 
O defesa 4 bloqueia o jogador atacante 1 e ao mover-se com ele, desvia-o para a linha lateral. 5 preenche a posição deixada aberta por 4. 4 

preenche a posição inicialmente ocupada por 5. 

 
Esta troca de posições é a defesa à zona dinâmica. Pode ser utilizada em todas as 
configurações de defesa à zona e qualquer jogador pode fazer parte dela. Isto é: os 
avançados podem trocar entre si; os defesas podem trocar entre si ou os avançados podem 
trocar com os defesas.  
Devemos ter sempre em atenção que nem sempre é necessário fazer a troca com o colega 
de equipa porque em certas situações o atacante pode ser desviado para outro defesa sem 
necessidade de trocar posições. 
 
Defesa 1-2-2 com dois caçadores/perseguidores 
Em vez da defesa à zona com dois jogadores avançados e dois recuados como indicado 
anteriormente, podem ser utilizados dois caçadores de bola. Os caçadores abandonam a 
defesa da zona para pressionar o ataque. Trabalham em conjunto para forçar a recuperação 
da bola, um caçador pressiona o jogador que tem a bola enquanto o outro antecipa (analisa 
qual o jogador atacante que está em melhor posição de receber a bola) o próximo passo e 
coloca-se em posição de poder placar o jogador que recebe a bola 
A defesa deve estar em constante movimento e recolocar-se na melhor posição para travar 
os movimentos atacantes. O defensor não deve estar parado e deixar-se empurrar. Deve 
sim, pagaiar para contrariar o atacante e desviá-lo das suas intenções, sejam elas 
desmarcar-se em direcção à baliza ou simplesmente retirar o defensor da sua posição para 
criar um buraco na defesa. O ideal é o defensor contrariar as intenções do atacante sem 
perder o seu posicionamento defensivo. 
 
Defesa 1-3-1 
A defesa à zona 1-3-1 pode ser organizada com uma formação em triângulo ou em linha por 
parte dos jogadores que jogam à frente do guarda-redes. Ambas as formações utilizam um 
caçador para pressionar o jogador que tem a bola para forçar a sua recuperação ou pelo 
menos um passe menos bom. Os outros jogadores mantêm posições de defesa à zona. 
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Estas são duas formações de defesa à zona estática muito fortes mas as posições podem 
rodar e ser trocadas, inclusive o caçador pode trocar com o pivot.  
Os jogadores em formação em linha estão bem posicionados para tirar partido das 
oportunidades de contra-ataque. Vê os diagramas. 
 

 
 

Defesa à zona 1-3-1 
1. Um caçador é utilizado para pressionar o jogador com a bola enquanto o pivot e os defesas mais recuados asseguram a defesa da zona. 

 

 
 

Defesa à zona 1-3-1 
2. Em linha. O caçador pressiona o jogador que tem a bola enquanto os avançados protegem a zona. 

 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM 
Manual de Kayak-Polo 

 
 

 

 

Adaptado, com autorização, de Canoe Polo – Basic skills and tactics, de Ian Beasley. 

Stern Turn Publishers, Melbourne Australia 

 

 

63 

Movimentos Típicos 
 
Perceber as tácticas ofensivas para entrar na zona dá-nos uma ideia das intenções dos 
atacantes o que é um pré-aviso para o que vem a seguir. Os diagramas mostram alguns 
movimentos para abrir a defesa à zona 1-2-2, com os movimentos defensivos típicos de troca 
de jogadores, em resposta ao ataque. 
O objectivo do ataque é abrir um buraco na zona para permitir a outro atacante entrar por 
esse buraco e tentar o remate. Eles conseguem criar esse buraco ao empurrar ou levar/atrair 
a defesa para fora da sua posição. 
 

 
 

1. Ataque à zona pelo centro 
1 ataca pelo centro da zona com a intenção de ir até à baliza ou levar os defesas para fora das suas posições para que outros jogadores 
atacantes possam entrar pelos lados. 4 e 2 vão precisar de remar para trás e desviar os atacantes para a linha de baliza. 5 intercepta 1 e 

leva-o para a linha lateral. 3 ocupa o buraco criado por 5 porque existe ainda um atacante a vir pelo lado direito. 

 

 
 

2. Ataque à zona pelo lado 
1 tenta movimentar-se por trás de 4. 4 rema para trás para desviar o atacante para a linha de baliza. Este movimento cria um buraco na 

posição do avançado que 2 vai preencher. Em alternativa 4 pode mover-se para parar 2, permitindo ao 2 parar o 1. 
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3. Ataque à zona por trás. 
3 tenta mover-se por trás de 2. 2 rema para trás para bloquear o ataque. Este movimento provoca um buraco entre 2 e 4 forçando 4 a 

também remar para trás. 5 tem de se preparar para bloquear 1. 
 
 

Pontos Essenciais da Defesa à zona 
 

1 Manter a posição – não tentar apanhar uma bola perdida, excepto se tivermos a 
certeza que a conseguimos apanhar. Deixar a nossa posição na zona vai criar um 
buraco que é uma oportunidade para os atacantes. 

2 Desviar os atacantes – desviar os atacantes, afastando-os de modo a cortar o 
acesso à baliza, para as linhas laterais ou para a linha de baliza e retomar o mais 
rápido possível à nossa posição na defesa ou a outra deixada vaga por outro colega 
de equipa que compensou o nosso movimento. Assim os atacantes deixam de fazer 
parte da jogada ofensiva ou ficam afastados/desenquadrados da baliza o que é mais 
eficaz que levantar a pagaia para bloquear o remate. 

3 Placar – é necessário placar o atacante que tenha a bola e se dirija para a zona. Se 
não for contrariado, o atacante, aproxima-se e está melhor posicionado para o remate. 

4 Fora dos 6 metros – Manter a defesa fora dos 6 metros. Os remates para além dos 6 
metros são mais fracos e dão tempo ao guarda-redes para se preparar. 

5 Organizar a defesa – voltar para a defesa à zona, imediatamente, após a equipa 
atacante passar a bola pela linha de meio-campo, em direcção à baliza. 

6 Deixar passar – nem sempre é necessário impedir os atacantes de entrar na zona. 
Em determinadas situações, a defesa torna-se mais eficaz se os atacantes poderem 
entrar na zona, sem serem dificultados mas controlados. Deixar um jogador (que não 
vai ser uma ameaça para a baliza ou para a defesa) entrar, pode ser uma táctica 
melhor porque consegue-se manter a posição de defesa pronta para contrariar um 
movimento ofensivo mais perigoso. Devemos tentar identificar estas situações, vendo 
para onde o jogador se dirige, quais são as oportunidades que tem de receber a bola 
e que ruptura pode provocar dentro da defesa e se existir um defesa livre para 
controlar esse atacante. Se a resposta a estas perguntas for “não existe ameaça”, 
devemos deixá-los passar. 
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Movimentos atacantes 
 
Os jogadores que se movimentam para a baliza são uma ameaça adicional porque podem 
criar oportunidades de passe que se tornam difíceis de contrariar. Os movimentos com a bola 
têm de ser contrariados antes que o jogador chegue à zona e tome o controlo do jogo. O 
jogador defensivo vai precisar de sair da zona para placar/pressionar o adversário mas tem 
de regressar para a zona imediatamente após contrariar o movimento atacante. Os 
movimentos atacantes podem também ser feitos com a intenção de levar o defensor atrás 
para depois passar a bola ao colega de equipa (passe seguinte). 
 
Passe seguinte 
 
Um jogador com a bola pode passar para o colega de equipa. Este passe em potencial tem o 
nome de “passe seguinte” e deve ser antecipado para que o jogador que recebe a bola seja 
placado assim que a recebe. O diagrama em baixo mostra a defesa de um movimento 
ofensivo com oportunidades de passe seguinte. 
 

 
 

Passe seguinte 
1 movimenta-se para o remate. 4 sai da sua posição na defesa para placar 1 e desviá-lo para longe da baliza ou para bloquear o remate. Se 
1 não for bem sucedido, a bola pode ser passada para 2 ou possivelmente para 4. Este é o passe seguinte que deve ser antecipado por 2, 

3 e 5. 

 

Homem a homem (Defesa) 
 
A pressão sobre os atacantes, também chamada de homem-a-homem ou um-contra-um, não 
tem guarda-redes mas requer que cada defesa cubra um jogador atacante. A pressão aplica-
se em toda a área de jogo e não apenas em frente à baliza. 
Os jogadores colocam-se, sempre, entre o jogador atacante e a baliza para impedir que os 
jogadores da  equipa atacante troquem a bola entre si. Sem um guarda-redes, todos têm de 
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estar alerta e preparados para proteger a baliza se for necessário. Com a baliza 
desprotegida, devem ser especialmente marcados os jogadores atacantes que têm mais 
perícia nos remates de longa distância. Ao contrário da defesa à zona, muitas vezes os 
jogadores defensivos vão estar de frente para a sua baliza porque copiam todos os 
movimentos dos atacantes. 
 

 
 

Homem-a-homem 
Os defensores (de preto) colocam-se entre o atacante e a baliza. 

 
A função do jogador que defende no homem-a-homem varia com a posição no campo. Se o 
jogador está para além da linha de 6 metros, a concentração está na bola para impedir que 
esta seja passada na direcção da baliza. Nesta situação, afastar-se em sprint, do jogador 
que se está a defender, para tentar apanhar a bola pode compensar mas se a bola não for 
recuperada é obrigatório regressar para junto do adversário. Dentro da área dos 6 metros, a 
função do defesa é impedir que a bola chegue ao atacante. Para cá da linha dos 6 metros, o 
atacante, está em boa posição de remate e a probabilidade de conseguir marcar golo é muito 
grande. Não é aconselhável afastar-se do atacante para tentar apanhar uma bola porque se 
deixa um atacante sem oposição e este pode marcar golo. 
A posição do barco é crucial para uma pressão eficaz. A posição típica do defesa é com o 
seu corpo à frente do outro jogador, mais ou menos ao nível do fim do saiote do adversário. 
Esta posição é eficaz para bloquear os passes e remates e dá uma boa posição para placar 
o adversário. O defesa tem de ter cuidado para não impedir os movimentos do atacante e 
tornar-se um obstáculo, o que pode provocar uma obstrução e consequentemente a falta. 
 
Defesa 1-4 
Esta é uma defesa homem-a-homem mas com guarda-redes. Os jogadores não mantêm 
posições fixas e cobrem os adversários. Os defensores têm de manter os atacantes longe do 
guarda-redes. Uma vantagem desta táctica é uma pressão constante sobre os atacantes 
sem comprometer a protecção da baliza. Uma desvantagem é que os atacantes têm sempre 
um jogador livre de marcação. 
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Cantos 
 
Para defender a marcação de cantos, os jogadores adaptam uma formação defensiva de 1-
2-1, com o quinto jogador a pressionar o atacante que faz o lançamento de canto. O jogador 
5 está em posição de bloquear a bola ou pressionar o 2 se a bola for lançada para ele. Os 
jogadores 2 e 5 têm de estar preparados para recuar se for tentada uma progressão pela 
linha de baliza. 
 

 
 

Defesa da marcação de canto. 
A equipa que defende adopta a formação 1-2-1 com o caçador a pressionar o atacante que faz o lançamento de canto. 

 
O Guarda-Redes 
 
O Guarda-redes têm um papel essencial e pode ser decisivo no resultado do jogo. Um 
guarda-redes de grande qualidade limita o número de golos sofridos e assegura vantagem à 
sua equipa. Para além de defender os remates, o guarda-redes deve indicar as tácticas de 
defesa para assegurar que a defesa preenche os potenciais espaços que o ataque pode 
utilizar. O guarda-redes lê constantemente o jogo e reconhece quando deve sair da baliza 
para participar directamente no jogos ou quando deve regressar para defender a baliza. 
Alguns jogadores tornam-se excelentes guarda-redes mas todos devem aspirar ser guarda-
redes competentes. 
 
Para mais pormenores sobre as funções especiais atribuídas aos guarda-redes vê o anexo 
1sobre As Regras dos Guarda-Redes. 
 
Recuperação da bola - Mudança da defesa para o ataque 
 
A recuperação da bola, transforma a equipa que defende em atacante. Pode ser alcançada 
de diversas maneiras mas o importante é que os jogadores estejam constantemente a 
antecipar as jogadas, prontos para a recuperação da bola através de uma rápida 
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movimentação. 
 
Linha de passe limpa 
Cada remate à baliza não é apenas uma hipótese para marcar golo mas também uma 
hipótese de recuperação da bola quando o golo não é marcado. Uma linha de passe limpa 
combinada com um arranque rápido pode transformar um remate falhado numa hipótese de 
contra-ataque. A bola deve ser lançada rapidamente para longe da zona de defesa. A linha 
de passe limpa deve ser criada para receber a bola que o guarda-redes lança (ou outro 
defensor) para o colega de equipa (fora da zona de defesa) que está junto às linhas laterais 
para dar início ao movimento de contra-ataque. 
 

 
 

Criar linhas de passe limpas 
O guarda-redes defende o remate, apanha a bola e faz o passe para fora para levar a bola rapidamente para o outro lado da área de jogo. 

 
No diagrama, o guarda-redes recupera a bola após defender o remate e imediatamente, para 
criar linhas de passe limpas, indica aos colegas de equipa para se colocarem na posição de 
45's (o ângulo formado entre o kayak do jogador e as linhas dos 6 metros e lateral). O 
jogador 4 e 5 colocaram-se nessas posições e olham para o guarda-redes, prontos para 
receber a bola. O guarda-redes passa para o jogador em melhor posição para receber a 
bola, que nesta situação é o 4 porque não existem adversários na trajectória da bola. 
Enquanto isso o jogador 5 sprinta para o meio-campo contrário e tem de estar sempre pronto 
para receber a bola. Este passe deve ser feito para a água para permitir apanhar a bola sem 
perder velocidade. 2 e 3 seguem para dar apoio mas asseguram também uma posição um 
pouco mais recuada para o caso de ocorrer uma recuperação de bola. 
 
Os avançados recuperam a bola 
Quando os avançados recuperam a bola, esta pode ser lançada para os defesas mais 
recuados ou para o guarda-redes. Esta acção, muito provavelmente, chamará a atenção do 
adversário que vai olhar para a bola e não para a sua baliza que se encontra desprotegida, 
permitindo que a bola seja lançada por cima, para os avançados continuarem o contra-
ataque. 
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Avançados recuperam a boal 
A bola é passada para trás para chamar a atenção do adversário e permitir que a bola seja lançada por cima, para os avançados 

continuarem o contra-ataque. 

 
O contra-ataque 
O jogador em contra-ataque procura uma vantagem, arrancando rapidamente para longe dos 
outros jogadores, em direcção à área da baliza adversária que se encontra desprotegida. O 
jogador faz uma trajectória directa à baliza e marca golo (no contra-ataque perfeito). A bola é 
passada para o jogador que faz o sprint, para a água em frente ao seu kayak (+/- um metro) 
para permitir apanhar a bola sem perder velocidade. O contra-ataque pode ter início em 
qualquer posição mas é mais fácil passar a bola para um jogador a sprintar de um dos 
ângulos em direcção à baliza do que pelo centro do campo. 
 
Todos-fora  
"Todos fora" é um movimento agressivo da defesa para forçar a recuperação da bola, 
limitando as hipóteses de passe aos jogadores atacantes. Este movimento requer um acção 
imediata dos defesas que abandonam a defesa à zona e assumem posições de defesa 1-4 
ou homem-a-homem. Ao fazer isso as opções de passe da equipa que ataca são cortadas 
repentinamente. 
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Todos-fora 
A equipa que defende movimenta-se rapidamente abandonando uma disposição defensiva 1-3-1 (a preto) para assumir as posições de 1-4 

ou homem-a-homem (a branco e sem número), imediatamente após o capitão ou do guarda-redes dar indicação de "todos-fora". 

 
No diagrama, 2 3 4 e 5 movem-se rapidamente para obstruir ou marcar os jogadores 
atacantes. A coordenação é crucial. O movimento defensivo de "todos-fora" tem de ser dado 
quando a bola se encontra no ar, quando se deixou cair ou existe uma atrapalhação dos 
atacantes para dar oportunidade aos defensores de tomar as posições em relação aos 
atacantes. Para ser eficaz, cada jogador deve indicar qual o adversário que vai marcar, 
quando o capitão de equipa ou o guarda-redes derem a indicação de "todos-fora". Ter em 
atenção que os jogadores, fora da área dos 6 metros não podem ser obstruídos (a não ser 
que tenham a posse de bola). 
 
Impasse 
A equipa atacante com vantagem no marcador, que escolhe passar a bola entre os seus 
jogadores, em segurança, afastados dos defesas ou fora da zona de ataque, para atrasar o 
remate à baliza e assim perder tempo criando um impasse que gera frustração nos jogadores 
que se encontram em defesa à zona. Esta táctica de permanecer fora da zona de ataque 
pode ganhar um jogo se o ataque permanecer fora e a defesa mantiver a sua posição. Para 
quebrar o impasse, dois caçadores têm de sair da defesa à zona e pressionar sobre a bola. 
Um caçador pressiona o atacante que tem a bola e o outro caçador antecipa o passe 
seguinte. A coordenação entre os jogadores é muito importante. Deve-se dar início à pressão 
quando a bola se encontra no ar ou quando o adversário deixou cair a bola ou haja alguma 
atrapalhação da sua parte. Assim que se obtém a recuperação da bola, a defesa move-se 
imediatamente para o ataque. Em alternativa, a defesa pode quebrar o impasse, 
movimentando-se para o 1-1-3, 1-4 ou homem-a-homem. 
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Ataque 
 
Golos! O que é necessário para ganhar o jogo. Surpreendentemente muitas equipas não têm 
uma estratégia para os marcar. Preferem rematar em todas as oportunidades em vez de 
esperarem pela melhor e confiam que as coisas corram bem. Não é surpreendente que 
muitos remates falhem o alvo e a equipa fique desapontada. 
Neste capítulo abordamos o bloqueio como uma forma de proteger a posse de bola; 
estratégias para criar oportunidades de marcar; remates e reacções aos contra-ataques. 
 
Bloqueio 
 
O bloqueio ocorre quando um jogador impede a progressão de outro jogador. Um bloqueio 
ilegal (obstrução) ocorre quando um jogador impede activamente o adversário. Nas regras 
existem várias excepções que permitem o bloqueio legal; uma delas é quando o jogador que 
faz o bloqueio se encontra estacionário. 
O bloqueio legal pode ser utilizado para imobilizar o jogador que está a pressionar outro com 
a posse de bola. No diagrama, o jogador 2 está estacionário e faz um bloqueio legal quando 
o 1 passa perto da sua proa para impedir que o outro jogador continue a sua progressão. 
 

 
 

Bloqueio legal 
O jogador 2 que está estacionário faz um bloqueio legal para parar o atacante que pressiona 1. 

 
Outro bloqueio legal é passar a bola para o colega de equipa que se encontra estacionário e 
a seguir remar à sua volta para voltar a receber a bola. O colega de equipa torna-se um 
obstáculo e faz um bloqueio legal. 
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Bloqueio legal 
O jogador 1 passa para 2 e depois rema à sua volta para apanhar a bola. 2 é um obstáculo para o jogador que pressiona a bola e provoca o 

bloqueio. 

 
Estratégias Ofensivas 
 
As estratégias ofensivas caracterizam-se pela maneira como tentam quebrar a defesa e 
como podem ser utilizadas contra qualquer tipo de formação defensiva. Existem muitas 
formas de atacar a zona e as equipas devem tornar-se eficazes e treinar as várias técnicas 
para assegurar que o seu tipo de jogo não se torna previsível. Oportunidades para quebrar a 
defesa à zona tipo 1-2-2 são mostradas no diagrama mas são iguais a todas as outras 
configurações de defesa. 
 

 
 

Oportunidades para quebrar a defesa à zona. 
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As estratégias para explorar as oportunidades de quebrar a defesa estão agrupadas de 
acordo com o estilo de ataque: 

 
• Ataque com entrada 
• Ataque com vantagem numérica 
• Ataque com movimentação 

 
Ataque com entrada  
 
O objectivo do ataque com entrada é colocar um pivot ou seja um jogador tão perto quanto 
possível da baliza. Essa entrada na defesa obtém-se através de uma quebra da defesa ou de 
um movimento ofensivo coordenado. 
Na sua forma mais simples, um jogador entra na defesa à zona e coloca-se junto do guarda-
redes pronto para receber a bola para rematar. Este movimento não é fácil contra uma 
defesa forte e requer um passe por entre os defesas, mas pode ser muito eficaz. 
 
Os 45’s  
Os 45’s são um apoio flexível e muito importante no ataque. Sozinhos, os 45’s abrem a 
defesa à zona, atraindo os defesas para fora da sua posição. Eles estão também em boa 
posição, para o jogador que tem a bola, fazer o passa-e-segue. 
Como indicado no diagrama: quando 2 se aproxima com a bola, 4 move-se para interceptar e 
placar 2 e a bola é passada para 1 que está na posição de 45. 2 continua na direcção da 
baliza e recebe a bola de 1 quando já está dentro da defesa. 
 

 
 

O 45 numa jogada de passa-e-segue. 

 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM 
Manual de Kayak-Polo 

 
 

 

 

Adaptado, com autorização, de Canoe Polo – Basic skills and tactics, de Ian Beasley. 

Stern Turn Publishers, Melbourne Australia 

 

 

74 

Entrada a Cruzar 
Na entrada a cruzar, dois jogadores atacantes (1 e 2 no diagrama) cruzam a trajectória 
quando levam os avançados da defesa consigo para os afastar do centro da defesa. Os 
jogadores 1 e 2 movem-se para a frente dos avançados 4 e 5 para os afastar do centro e 
criar um buraco para 3. 
 

 
 

Entrada a cruzar 
Dois jogadores cruzam a trajectória para abrir a zona e permitir ao jogador que tem a bola entrar na defesa. 

 
Deixar a bola 
O deixar a bola usa um engodo para criar um buraco. Olhando para o diagrama, o jogador 1 
faz um movimento para a baliza. Este jogador tem que criar a ideia que vai rematar e de 
repente virar. Quando 1 se aproxima e 4 sai para placar, 1 corta para a linha lateral e coloca 
a bola na água. A bola é colocada de maneira a que o seu kayak a oculte. Quando 1 
continua para a linha lateral e tem 4 a pressioná-lo, é criado um buraco no topo da defesa 
que permite a 2 apanhar a bola e seguir em direcção à baliza. 
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Deixar a bola 
O jogador com a bola move-se para a baliza mas corta à esquerda em direcção à linha de baliza para atrair o defesa. A bola é deixada na 

água para ser recolhida por um colega de equipa e levada em direcção à baliza. 

 
Dupla entrada 1 
Como o nome sugere, são feitas duas entradas na zona. Nesta estratégia, dois jogadores 
movimentam-se para a defesa, sem a bola, para preparar o caminho para um terceiro 
jogador que recebe a bola para o remate à baliza. 1 movimenta-se para trás de 2 e 2 para a 
frente de 4. Assim que os defesas se movimentam para bloquear estas entradas, é criado um 
buraco entre os dois, que permite a 3 avançar e receber a bola de 4. 
 

 
 

Dupla entrada 1 
Dois jogadores entram por um lado da zona para criar um buraco na defesa para que um terceiro jogador receba a bola e remate. 
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1-2-3 
Olhando para o diagrama, três jogadores aproximam-se do topo da defesa. O jogador 1 tem 
a bola e dá início ao movimento atacante quando é bloqueado por 4. 2 vem de trás, recebe a 
bola de 1 e continua em direcção da defesa. Quando é bloqueado por 5 passa para o 3. O 
movimento de 4 e 5 cria um buraco no topo da zona onde o 3 pode entrar. Esta táctica 
também pode ser utilizada nas laterais da defesa. 
 

 
1-2-3 

Uma táctica com três jogadores para criar um buraco no centro da zona. 
 

Entrada na defesa 1-3-1 
Para entrar na defesa 1-3-1, dois jogadores atacantes criam um buraco para o movimento de 
entrada, empurrando dois defesas para fora das suas posições. O jogador 1 aproxima-se da 
zona para empurrar 3 da sua posição no centro. O jogador 2 segue para empurrar 2 para o 
lado. Os dois jogadores têm de esforçar-se para criar e manter o buraco onde 3 vai entrar. 4 
atrai 5 para a bola mas passa-a para 3 que se segue para o buraco. 
 

 
Entrada na defesa 1-3-1 

Dois jogadores criam um buraco na defesa para um remate em movimento. 
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Ataque com vantagem numérica 
 
Um ataque com vantagem numérica, como o próprio nome indica, ocorre quando o ataque 
consegue livrar um jogador do seu defensor. Para todos os efeitos, o ataque está sempre em 
vantagem numérica porque a defesa tem o guarda-redes em posição e utiliza essa 
vantagem. Esta táctica utiliza a bola para sistematicamente afastar os defesas para fora da 
sua posição e criar uma oportunidade de entrada sem oposição. 
 
Vantagem numérica em toda a zona 
Quando a vantagem numérica é utilizada contra a defesa à zona completa, a oportunidade 
de golo é criada junto à linha de baliza. O jogador 1 com a bola atrai 2 da sua posição. 2 vem 
de trás a seguir a 1 e recebe a bola para atrair o defensor 4 para fora da sua posição. Esta 
estratégia continua à volta da zona com 3 a vir depois de 2, 4 depois de 3 e 5 depois de 4. A 
vantagem numérica a toda a zona fica completa quando 5 explora o espaço vazio deixado 
entre o defensor 3 e a linha de baliza, recebe a bola e fica de frente para o guarda-redes 
para um remate sem oposição dos defesas. 
 

 
 

Vantagem numérica em toda a zona 
A vantagem cria uma oportunidade para um jogador atacante, livre de defesa, se posicione para o remate. 

 
Furo-a-3 
Três jogadores trabalham juntos para obter vantagem numérica e criar a possibilidade de 
remate. Olhando para o diagrama, o jogador 1, com a bola aproxima-se da defesa e arrasta 4 
para fora da sua posição. 2 recebe a bola e arrasta 2 para fora da sua posição. 3 completa a 
vantagem numérica ao explorar o espaço criado entre o defensor 2 e a linha de baliza e 
posicionar-se para um remate sem oposição dos defensores. 
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Furo-a-3 
Três jogadores trabalham juntos para obter vantagem numérica e criar uma oportunidade de remate. 

 
Vantagem numérica contra a defesa 1-3-1 
Dois jogadores atacantes aproximam-se da zona para arrastar a defesa para fora da sua 
posição. 1 movimenta-se por trás de 2 que rema para trás e para fora da sua posição. O 
atacante 2 movimenta-se para a frente da proa de 3 para o atrair para a frente e para o lado. 
Em ambos os casos, os atacantes não entram em contacto com os defesas mas 
movimentam-se para o ponto a cerca de meio-metro atrás ou à frente do defesa. 4 atrai 5 
para a bola mas passa para 3 que se movimenta para a baliza. 
 

 
 

Vantagem numérica contra a defesa 1-3-1 
Uma táctica com três jogadores para criar um buraco no centro da zona. 
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Ataque com movimentação 
 
O objectivo do ataque com movimentação é desorganizar ou mover a zona para que os 
jogadores atacantes consigam aproximar-se da baliza. 
 
Ataque com movimentação 
O objectivo do ataque com movimentação é deslocar toda a defesa para um dos lados e de 
seguida passar a bola para o lado oposto do campo, onde o atacante 5 (no diagrama) 
explora o corredor vazio deixado pela defesa. 
O ataque faz com que a bola passe (movimentação) por toda a defesa, para o outro lado da 
área de jogo criando uma oportunidade de remate. Passando a bola para o outro lado e 
mantendo os movimentos ofensivos concentrados num dos lados, consegue-se iludir a 
defesa e provocar com que abram espaço por trás. 
 

 
 

Ataque com movimentação 
A defesa concentra-se em prevenir um remate da esquerda mas ao fazere-lo, deixa o lado direito desprotegido. 

 
Dupla entrada 2 
Este movimento é semelhante à Dupla entrada 1 mas em vez de criar um buraco num dos 
lados da defesa à zona, 1 e 2 encostam aos defensores 2 e 4 para os encostarem para 
dentro, impedindo-os de manobrar o kayak. Os atacantes não continuam o movimento mas 
permanecem junto dos defensores manobrando para permanecer o mais perto possível do 
guarda-redes mas sem o tocar. 4 passa a bola para 3 quando este estiver em posição de 
remate os atacantes 1 e 2 devem pagaiar sobre os defensores 4 e 2  para que estes estejam 
a pagaiar e não possam interceptar o remate de 3. Também pode ser criada uma 
oportunidade para 4 pagaiar para a defesa e rematar. 
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Dupla entrada 2 
Dois jogadores entram para um dos lados da zona e encostam a defesa. 

 
Homem-a-Homem (ataque) 
 
Ganhar vantagem numa defesa homem-a-homem é muito estimulante e um grande desafio. 
Cada movimento é copiado pelo adversário e é necessário fugir dessa pressão. Os 
jogadores podem escapar aos seus adversários com paragens/arranques/viragens 
inesperadas; levando o jogo para um lado e depois irem para o lado contrário ou ainda com 
sprints e bloqueios. Com os adversários tão perto, um passe para as mãos cria uma boa 
oportunidade de placagem com a mão por isso, um bom passe para a água é mais seguro. 
Utiliza lançamentos longos para progredir com mais facilidade (usa o passa-e-segue com o 
colega de equipa) e criar oportunidades para os colegas de equipa sprintarem para a bola. 
Se não estiver o guarda-redes na baliza, os remates longos podem compensar. Tenta não 
ocupar muito a zona à volta da baliza (com o jogador que te defende, ao teu lado), procura 
antes manter essa área livre para que o defensor não consiga recuar com facilidade para 
defender a baliza. 
 
Quando estamos a jogar no homem-a-homem é importante colocar um jogador na linha dos 
6 metros adversária (o ilha) de maneira a que possa receber a bola do colega de equipa. O 
“ilha” posiciona-se virado de costas para a baliza adversária e de frente para os colegas de 
equipa. Isto para permitir reagir e sprintar em direcção da bola se o passe que fizerem para si 
não lhe chegar às mãos. Se o “ilha” estiver de costas para os colegas de equipa e 
consequentemente para a bola, o seu adversário estará em vantagem porque consegue 
manobrar e arrancar com mais facilidade e obter a posse de bola. 
Os restantes jogadores utilizam a técnica do bloqueio para entre si, bloquear um adversário e 
sprintar na direcção da baliza adversária, recebendo depois a bola de volta do seu “ilha” para 
fazerem um remate à baliza que não se encontra protegida. 
 
Assim, e para recapitular porque o homem-a-homem é uma das tácticas mais importantes no 
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kayak-polo: um jogador posiciona-se a ilha junto à linha dos 6 metros adversária (lembra-te 
que não podes ser obstruído até essa linha, por isso o adversário não te pode impedir de 
ganhar posição); os colegas passam a bola ao “ilha” e utilizando a técnica de bloqueio, 
fogem ao seu adversário e sprintam em direcção da baliza; passa-e-segue e temos uma 
oportunidade de remate sem oposição. 
 
Outra táctica importante no homem-a-homem é saber jogar com as substituições. Se a 
equipa adversária for muito forte e os seus jogadores bons bloqueadores deves atrair o 
adversário para um dos lados da linha da baliza e lançar a bola para o lado oposto, saindo 
pela linha de baliza. O teu colega de equipa entretanto sprinta com a bola e sem oposição 
para a baliza adversária. Se um adversário o for defender é necessário observar qual o 
colega de equipa está livre de marcação e passar a bola a esse jogador para continuar em 
direcção à baliza. 
 
Cantos 
 
A marcação de lançamentos de canto é uma oportunidade para utilizar uma jogada estudada 
que permita um remate à baliza. Estabelecer as posições e agir com rapidez é essencial, 
antes que a defesa tenha tempo de se organizar. 
 
Movimento pela linha de baliza 
O movimento pela linha de baliza utiliza a técnica do passa-e-segue para construir uma 
oportunidade de remate junto ao guarda-redes. Ao marcar o canto, 1 passa a bola para 2 que 
atrai o defesa 2 e possivelmente 4, para fora da sua posição. Após o passe, 1 
imediatamente, rema ao longo da linha de baliza para receber a bola para o remate. 3 
também tem de remar na direcção da baliza para antecipar um passe de 2, se não for 
possível realizar o movimento pela linha de baliza. 
 

 
 

Movimento pela linha de baliza 
O jogador que faz o lançamento de canto, passa a bola para fora da zona e movimenta-se ao longo da linha de baliza, pronto para receber 

a bola para o remate. 
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Canto com vantagem numérica 
A vantagem numérica também pode ser usada para a marcação dos lançamentos de canto. 
1 passa a bola para 3 que atrai 4 para fora da sua posição, 2 vem por trás de 3 para receber 
a bola e atrai 2 para fora da sua posição e passa para 1 que se posiciona para o remate. 
 

 
 

Canto com vantagem numérica 
O jogador que faz o lançamento de canto, passa a bola para o colega perto do centro da área de jogo para começar um movimento com 

vantagem númerica para ganhar oportunidade de remate. 

 
Rematar para Golo 
 
O que até agora foi desenvolvido neste Manual foi a forma de criar oportunidades para estar 
mais perto da baliza, mas converter os golos é que ganha jogos. Estar mais perto da baliza 
aumenta a probabilidade de golos mas o guarda-redes ainda tem de ser batido antes da bola 
entrar na baliza. Os guarda-redes são peritos em reconhecer e recordar os diferentes estilos 
de remate que os jogadores fazem, por isso, é importante variar o estilo de remate. A 
variação faz-se com diferentes lançamentos, rematando de diferentes posições, escondendo 
a bola ou simulando intenções. 
 
Remate 
Remates rápidos e com força são difíceis de parar! Um passe tipo andebol, com força, é o 
lançamento mais poderoso e o preferido para rematar. Tem boa velocidade que pode ser 
aumentada se o remate for feito com o kayak em andamento. A velocidade do barco soma-
se à velocidade da bola, por isso, pagaiar mais rápido significa um remate mais rápido. 
Rematar para os cantos da baliza mantém a bola mais longe do guarda-redes. Os cantos 
superiores exigem um maior alcance para proteger e os cantos inferiores podem ser 
facilmente defendidos. 
O guarda-redes tem de vencer a inércia da pagaia para a mexer de um lado para o outro da 
baliza. O guarda-redes pode estar mais para um lado da baliza ou mesmo completamente 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM 
Manual de Kayak-Polo 

 
 

 

 

Adaptado, com autorização, de Canoe Polo – Basic skills and tactics, de Ian Beasley. 

Stern Turn Publishers, Melbourne Australia 

 

 

83 

desenquadrado. Aumentas a tua probabilidade de sucesso se avaliares a posição do guarda-
redes e rematares propositadamente para o lado mais longe do alcance da sua pagaia. 
Remates com as duas mãos são fortes, rápidos e directos. Remates em arco bem colocados 
também podem ser eficazes para passar por cima da pagaia do guarda-redes quando este 
se encontra avançado em relação à linha de baliza. 
 
Posição 
Para os jogadores dextros a melhor posição de remate é do lado esquerdo da baliza, a 30 – 
45º com a linha de baliza. O contrário é verdade para os canhotos. Rematar para o lado da 
baliza que está mais perto é o trajecto mais curto para a bola, mas também é possível e 
eficaz rematar para o lado mais afastado. Os remates feitos junto à baliza têm mais 
probabilidade de êxito do que os remates de longe. Os remates feitos ao lado do guarda-
redes são praticamente impossíveis de defender. Ao aproximar-se furtivamente do guarda-
redes (mas sem lhe tocar) é possível rematar a bola no espaço entre a frente da baliza e a 
parte de trás da pagaia do guarda-redes. 
Os remates fora da linha dos 6 metros têm poucas probabilidades de êxito, especialmente se 
o guarda-redes tiver a pagaia em posição. A bola perde velocidade quando está no ar 
durante maiores distâncias e dá tempo ao guarda-redes para se preparar. 
 
Esconder a bola 
Por vezes é possível esconder a bola para que o guarda-redes não a veja e 
consequentemente tenha menos tempo para se preparar para a defesa. Um remate lateral é 
perfeito para este tipo de acção. Permanece ou pagaia em frente à baliza de maneira a que o 
kayak esteja entre a baliza e a bola. A bola fica junto à água e escondida da visão do guarda-
redes, pelo kayak ou o corpo. O remate é forte e rápido. 
 
Simular o remate 
Apesar da concentração do guarda-redes estar focada na bola, o movimento do corpo do 
jogador indicia para onde a bola vai. Um movimento retardado do pulso para redireccionar a 
bola para a baliza, engana o movimento do corpo para dar uma mudança de direcção 
inesperada. Aproximar-se da baliza com uma cara sem expressão que não denuncia o 
remate, também é eficaz. 
Podes escolher fazer bluff, aparentando rematar à baliza e depois parar e de repente rematar 
na direcção oposta, ou passar inesperadamente para um colega de equipa em vez de seguir 
para a baliza. Estes movimentos são eficazes porque o guarda-redes tem de mudar a sua 
acção de defesa do remate esperado para o remate actual. 
 
Ressaltos 
Nem todos os remates entram na baliza, muitos ressaltam para a área de jogo. Estes podem 
ser apanhados pelo jogador mais alerta para um rápido segundo remate que apanhe o 
guarda-redes em desequilíbrio ou fora da sua posição. São mais as bolas que ressaltam do 
que as que entram na baliza. 
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Recuperação da bola - Mudança da defesa para o ataque 
 
A defesa começa imediatamente após o adversário recuperar a bola. A resposta a uma 
recuperação de bola varia de acordo com a posição da bola e dos adversários no campo. Se 
a recuperação de bola é perto da baliza que se defende e os adversários estão bem 
posicionados para rematar, é necessário organizar imediatamente a defesa à zona. No 
entanto, se a recuperação da bola for longe da baliza, junto à outra linha de baliza, pressiona 
o adversário para forçar a recuperação da bola ou abrandar a progressão do ataque para a 
tua área, dando ao guarda-redes mais tempo para se posicionar e para os colegas de equipa 
cobrirem os seus adversários. 
Muitos remates à baliza não entram mas ressaltam para a área de jogo e convertem a equipa 
atacante em defensora. Nesta situação a nova equipa a defender move-se rapidamente para 
bloquear a bola e atrasar a progressão mas também sprinta para a outra baliza para evitar 
um contra-ataque ou um remate de longa distância. 
Em todo o trabalho atacante, cada jogador tem de estar alerta para a necessidade de dar 
“cobertura”. A cobertura é quando um jogador aguenta mais atrás do local onde o jogo se 
desenrola, pronto para proteger a baliza. Os jogadores que estão “dentro” do jogo também 
dão cobertura mas têm de se mover rapidamente para a baliza, quando necessário. 
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O Regulamento 
 

Apesar deste capítulo estar quase no final deste manual, pensamos que as regras são o 
início de toda a preparação teórica do jogador. Não faz sentido os jovens começarem a 
entrar em competições sem serem capazes de identificar a sinalética dos árbitros e as 
limitações ou possibilidades que as regras determinam. Por isso é essencial aprender, 
compreender e interpretar as regras e os regulamentos do kayak-polo.  
Neste capítulo fazemos um resumo mas aconselhamos-te a ler todo o regulamento para 
assim entenderes todo o jogo que praticas. 
 
O Jogo 
 
Cada equipa tem 5 jogadores e até 3 substitutos. Durante o jogo apenas 5 jogadores, de 
cada equipa, podem estar ao mesmo tempo em campo. 
Para começar o jogo, cada equipa alinha com qualquer parte do seu kayak, na sua linha de 
baliza. Assim que estão prontos o árbitro dá início ao jogo, atirando a bola para o centro da 
área de jogo. Um jogador de cada equipa tenta apanhar a bola para ganhar a vantagem 
inicial. De um modo geral, apenas os jogadores em posse de bola podem ser placados. No 
entanto, dentro dos 6 metros da linha da baliza, os jogadores que não têm a posse da bola 
podem ser obstruídos. O guarda-redes não pode ser placado nem obstruído e não pode ser 
impedido de tomar posição debaixo da baliza. Um jogo tem duas partes de 10 minutos com 
intervalo de 3 minutos entre elas. O vencedor é a equipa que conseguir marcar mais golos. 
O jogo é controlado por dois árbitros para assegurar que é jogado dentro das regras e com 
segurança e diversão para todos os jogadores. Podem ser indicadas várias sanções por 
utilização de tácticas ilegais ou outras infracções. Essas sanções incluem a marcação de 
lançamento livres, remates directos ou expulsão da área de jogo. Se durante um jogo, uma 
equipa ficar reduzida a apenas 2 jogadores, o jogo tem de ser parado e tomada a decisão 
(baseado no facto de haver jogadores que possam regressar ao jogo) de continuar ou 
terminar o jogo. 
Claro que é necessário mais do que jogadores e árbitros para se jogar kayak-polo. São 
necessários juízes de mesa para controlar o tempo de jogo e os golos marcados e equipas 
de apoio para montar e remover o equipamento de campo. Também é necessário fazer a 
distribuição das equipas e um esquema de competição por isso, existem muitas 
oportunidades para que os praticantes e não praticantes de canoagem participem neste 
desporto. 
 

O Arbitro 
 
Dois árbitros controlam o jogo, um em cada lado da área de jogo. O árbitro principal fica no 
lado onde está a mesa de jogo com os juízes. Este árbitro é o mais experiente e o 
responsável pelo jogo. Um segundo árbitro permanece no outro lado do campo. 
Os árbitros trabalham em conjunto para controlar o jogo e assinalam as várias situações de 
jogo da forma como as interpretam. Cada árbitro é responsável pela linha da baliza à sua 
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direita e apenas tem de se deslocar entre essa linha de baliza e a linha dos 6 metros à sua 
esquerda. Utiliza-se um apito para alertar os jogadores e fazem-se sinais com os braços e 
mãos para comunicar as situações de jogo. As sanções atribuídas pelas infracções são, 
normalmente, a marcação de lançamentos livres ou de remates directos. No entanto, para 
infracções graves um jogador pode ser avisado, expulso por dois minutos ou pelo resto do 
jogo. 
Como pessoa neutra e imparcial, que assinala as situações de jogo de acordo com as regras 
para benefício de todos, o árbitro merece toda a atenção e respeito. Não se ganha nada em 
discutir ou contestar uma decisão sua mas, ganha-se muito ao aceitar essa decisão e 
rapidamente se enquadrar no jogo de modo a que não se perca tempo nem oportunidades. 
Os árbitros têm controlo absoluto do jogo. Todas as decisões do árbitro são finais e a sua 
interpretação das regras do jogo são inquestionáveis.   
 

Inícío/Recomeço Do Jogo 
 
O início ou recomeço do jogo é indicado a todos os jogadores pelo apito do árbitro ou pelo 
elevar da bola, dependendo da razão do início/recomeço do jogo. Uma excepção é o 
recomeço do jogo aquando da disputa de bola ao árbitro Neste caso o toque da bola na água 
indica o recomeço. Começar a jogar antes do apito ou sem elevar a bola, ou sem que a bola 
toque na água, resulta numa repetição da jogada. 
 
Apito do Árbitro 
Para além do controlo geral do jogo, o apito do árbitro é utilizado para início/recomeço do 
jogo em situações específicas. O apito é utilizado para início/recomeço do jogo nas seguintes 
situações: 

• Início do jogo e início da 2ª parte. 
• Recomeço do jogo após de ter sido marcado um golo. 
• Recomeço do jogo após paragem de tempo. 
• Indicar que um penalty dos 6 metros pode ser marcado. 

 
Não é necessário que o jogador também eleve a bola porque é o apito que vai alerta os 
outros jogadores para o início do jogo. 
 
Elevar a Bola 
Quando vai marcar um lançamento livre ou um remate directo, o jogador tem de indicar o 
recomeço de jogo, segurando a bola com o braço esticado acima da cabeça. O kayak do 
jogador tem de estar parado e a bola tem de percorrer pelo menos um metro de distância do 
ponto onde foi largada antes de ser considerada em jogo. Elevar a bola é utilizado para 
recomeçar o jogo nas seguintes situações: 

• Após ter sido atribuído um remate directo. 
• Após ter sido atribuído um lançamento livre. 

 
Não é necessário que o árbitro também apite porque o elevar da bola vai alertar os outros 
jogadores para o início do jogo. 
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Substituição 
 
Durante o jogo os substitutos têm de permanecer atrás da linha de baliza mas, não podem 
estar a menos de 4 metros, para cada um dos lados, do centro da baliza. Os substitutos não 
podem permanecer atrás da baliza. A saída e entrada de jogadores tem de ser feita na sua 
linha de baliza e pode acontecer em qualquer altura. O jogador tem de estar completamente 
fora da linha de baliza, assim como todo o seu kayak e todo o seu equipamento antes de 
poder ser substituído. O jogador que se vire e saia do seu kayak, abandonando a área de 
jogo por outro local, que não seja a sua linha de baliza, não pode ser substituído antes da 
próxima paragem de jogo. 
 
Fim Do Jogo 
 
No final do jogo, a equipa com mais golos marcados ganha. Se o jogo estiver empatado e for 
necessário um vencedor, é atribuído um prolongamento com Golo de Ouro. Se mesmo assim 
não se conseguir determinar o vencedor, segue-se o desempate com marcação de penaltys. 
No prolongamento com golo de ouro, jogam-se dois períodos de 3 minutos cada, com 
intervalo de 1 minutos e com as equipas a trocar de meio campo. A primeira equipa a marcar 
é a vencedora. 
No desempate com marcação de penaltys, cada um dos jogadores das equipas remata à 
baliza (dando 5 marcações de penaltys a cada equipa). O jogador remata dos 4,5 metros 
directamente em frente à baliza com o guarda-redes adversário a defendê-la. As equipas 
alternam os remates e assim que todos os jogadores tenham rematado, a equipa com mais 
golos marcados é a vencedora. Se o empate se mantiver os jogadores continuam a rematar 
até que, com o mesmo número de remates, uma equipa tenha mais golos. 
 
Sinais Dos Árbitros 
 
Estes sinais são utilizados para controlar o jogo e indicar aos jogadores as infracções 
cometidas e as sanções aplicadas. 
 
 

 

  
1 - COMEÇO DO JOGO / INFRACÇÃO 

 
Braço dobrado para cima com a palma da mão aberta 
e virada para a cabeça. 
O outro braço indica a direcção de jogo. 

 
Aplica-se o lançamento Livre. 
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No começo do jogo ou da 2ª parte, um jogador de cada equipa tenta ganhar a posse da bola 
após o lançamento para o centro do campo. Não é permitida assistência física por parte dos 
outros jogadores. Outros jogadores podem remar com o que vai disputar a bola mas não 
podem estar a uma distância inferior a 3 metros de raio desse jogador. 
 

 

  
2 - FINAL DA 1ª PARTE OU DO JOGO 

 
Braços cruzados, frente ao peito, com a palma das 
mãos para baixo. 

 
Este sinal é utilizado para mostrar que terminou o tempo de jogo no final de cada parte. Se 
foi atribuída a marcação de um penalty antes de terminar o tempo, o remate tem de ser 
efectuado antes do jogo ser considerado terminado. 
 
 

 

  
3 - GOLO 

 
Braços esticados, com a palma das mãos juntas, a 
apontar para o centro da área de jogo. 

 
Este sinal identifica a marcação de um golo. É usual fazer este sinal e após isso indicar à 
mesa de jogo o número do jogador que marcou o golo. Um golo é marcado quando toda a 
bola passa o plano vertical da estrutura frontal da baliza. 
 
 

 

  
4 - GOLO ANULADO 

 
Cruzar os braços, repetidamente, ao nível da cintura. 
Mãos abertas e com as palmas viradas para dentro. 

 
Este sinal cancela o golo que tenha sido assinalado ou clarifica que o golo marcado não foi 
considerado válido. 
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5 - LANÇAMENTO LATERAL OU DE CANTO 

 
Apontar, com o dedo indicador, para a linha lateral no 
ponto onde a bola saiu.  
O outro braço indica a direcção de jogo.  

 
Aplica-se um lançamento livre. 
Considera-se que a bola está fora de jogo quando toca ou passa as linhas laterais ou toca 
um obstáculo que existe por cima da área de jogo. A bola pode flutuar até as linhas laterais, 
ser empurrada por um kayak ou pagaia ou ser levada por um jogador. No entanto, quando 
chega às linhas laterais da área de jogo, é atribuído um lançamento livre contra o último 
barco, pagaia ou pessoa que tocou a bola. O lançamento livre é marcado onde a bola saiu da 
área de jogo e pode ser feito em qualquer direcção. 
Um lançamento de canto é assinalado quando a bola toca ou passa a linha de baliza e foi 
tocada pela última vez por um kayak, pagaia ou pessoa que defende essa baliza. A bola 
pode ser interceptada por uma pagaia, kayak do defensor ou empurrada para fora, 
propositadamente. 
Ter em atenção que para ambos (lançamento lateral e de canto) é atribuído um lançamento 
livre. Isto que dizer que não pode ser tentado um remate directo à baliza. Se for marcado um 
golo num lançamento de linha lateral, esse golo é anulado e é atribuído um lançamento da 
linha de baliza à equipa que estava a defender. 
 
 

 

 

  
6 - LANÇAMENTO DE LINHA DE BALIZA 

 
Apontar de mão aberta, com o braço estendido ao 
longo da linha de baliza.  
O outro braço indica a direcção de jogo.  

 
Aplica-se um lançamento livre. 
Um lançamento da linha de baliza é atribuído à equipa que defende quando a bola é atirada 
pela linha de baliza pela equipa que ataca ou essa equipa foi a última a tocar a bola antes 
desta sair pela linha de baliza. Uma bola que ressalta da estrutura da baliza para o campo, 
continua em jogo mas, quando uma bola ressalta em qualquer parte da estrutura de apoio da 
baliza também é atribuído este lançamento. A equipa que estava a defender pode fazer a 
marcação do lançamento em qualquer parte ao longo da sua linha de baliza. 
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7 - PARAGEM DE TEMPO (TIME OUT) 

 
Formar um “T” com as mãos acima da cabeça. 

 
A paragem de tempo indica que o jogo foi parado por um motivo fora do comum e não deve 
comprometer o tempo de jogo. Por norma, a paragem de tempo é assinalada quando um 
jogador virado ou o seu equipamento estão a interferir no jogo, quando as regras de jogo são 
infringidas de forma perigosa, quando o equipamento da área de jogo precisa de reparação, 
quando ocorreu uma lesão ou qualquer outro incidente à descrição do árbitro. O jogo 
recomeça com um lançamento livre para a equipa que tinha a posse de bola quando a 
paragem de tempo foi assinalada. A paragem de tempo pode ser assinalada em qualquer 
altura. 
 
 

 

  
8 - “BOLA AO ÁRBITRO” 

 
Braços esticados à frente e ao nível dos ombros, mãos 
fechadas e com os polegares para cima. 

 
A bola ao árbitro é assinalada quando não é claro qual das equipas tem a posse da bola ou 
quando o árbitro quer recomeçar o jogo depois de uma interrupção. A bola ao árbitro também 
é assinalada quando dois ou mais jogadores adversários têm as mãos firmes na bola e a 
agarram por mais de 5 segundos. No entanto, se qualquer dos jogadores se apoiar no kayak 
ou no adversário, é assinalado um agarrar ilegal. 
Para recomeçar o jogo, o árbitro indica a um jogador de cada equipa para se colocar com o 
kayak virado para a linha lateral, afastados 1 metro. As suas pagaias têm de estar na água 
ao lado kayak e as mãos em cima do saiote; cada jogador tem de estar do lado da baliza que 
defende. Se a bola ao árbitro for assinalada na área de obstrução (6 metros da baliza), deve 
ser feita a disputa da bola na linha dos 6 metros. O árbitro atira a bola para a água, entre os 
dois jogadores e o jogador que ganha a bola fica com a vantagem de ficar em sua posse e 
reiniciar o jogo. 
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9 - OBSTRUCÇÃO / AGARRAR 

 
Levantar o braço, com mão fechada, durante 2 
segundos e depois apontar para a posição onde o 
lançamento é efectuado. 
O outro braço indica a direcção de jogo. 

 
Aplica-se um remate livre. 
A obstrução é assinalada quando um jogador impede, activamente, a progressão do seu 
adversário ou o bloqueia. No entanto, não existe obstrução quando dois jogadores estão a 
competir pela bola, quando o adversário tem a posse da bola, quando o adversário está a 
menos de 2 metros da bola e é o jogador mais próximo ou quando ambos os jogadores estão 
a obstruir-se dentro da área dos 6 metros. 
Nenhum jogador pode utilizar um barco, pagaia, pessoa ou equipamento da área de jogo 
como apoio ou propulsão. Isto inclui os guarda-redes que se apoiam na estrutura da baliza 
com a sua pagaia. Nestes casos, será assinalado agarrar ilegal. 
 
 

 

  
10 - PLACAGEM ILEGAL 

 
Manter a mão fechada contra a cintura, durante 2 
segundos e depois apontar para a posição onde o 
lançamento é efectuado. 
O outro braço indica a direcção de jogo. 

 
Aplica-se remate livre. 
Uma placagem ilegal pode ser uma placagem ilegal com a mão, kayak ou um empurrão 
ilegal. Uma placagem ilegal com a mão é quando o jogador placado não está em posse de 
bola; ou quando o contacto é feito de outra maneira que não seja com a mão aberta nas 
costas, no ombro ou de lado por baixo do ombro do adversário; ou a placagem coloca o 
jogador em perigo. Uma placagem com a mão, que empurra um jogador para um kayak em 
aproximação ou para a berma da piscina é considerada perigosa. Também será assinalada 
uma placagem ilegal quando um jogador agarra o equipamento ou o corpo do adversário. 
Uma placagem ilegal com o kayak é quando qualquer parte do kayak entra em contacto com 
o corpo do jogador que está a ser placado e/ou o coloca em perigo. Uma placagem em que o 
kayak toca no saiote do adversário é considerada ilegal se o jogador continuar a remar na 
direcção do saiote. Uma placagem com o kayak que atinge com força e por contacto 
momentâneo, um dos lados do kayak adversário e que seja em ângulos entre os 80-100 
graus, é considerada ilegal. Placar o adversário que não está a menos de 3 metros da bola 
ou placar o adversário que não está a disputar a bola também é ilegal. 
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Será assinalada uma placagem ilegal contra um jogador atacante que toque o guarda-redes. 
Não é necessário que o guarda-redes tenha a pagaia na vertical para ser assinalada a 
placagem ilegal mas, apenas que o guarda-redes esteja a tentar manter uma posição a 
menos de 1 metro da baliza. Também é placagem ilegal quando o atacante empurra o 
defensor contra o guarda-redes. 
Um empurrão ilegal ocorre quando um jogador está parado ou a tentar manter uma posição 
estacionária mas é movido por mais de 50cm por um contacto permanente do kayak do 
adversário. 
 
 

 

  
11 - 5 SEGUNDOS / POSSE DE BOLA 

 
Mão aberta, ao lado e ao nível da cabeça, com a 
palma virada para a área de jogo. Esticar os dedos 
durante 2 segundos e depois apontar para a posição 
onde o lançamento é efectuado.  
O outro braço indica a direcção de jogo. 

 
Aplica-se remate livre. 
O jogador que mantiver a posse da bola por mais de 5 segundos é penalizado. Para estar em 
posse da bola, a bola pode estar nas mãos do jogador, na água mas em posição de ser 
alcançada com as mãos ou a ser manipulada com a pagaia. Considera-se que o jogador 
mantém a posse da bola quando faz esquimotagem com a bola. Quando a bola está no ar 
não se considera posse da bola. A contagem dos 5 segundos começa quando há posse da 
bola. Esta sanção também se aplica ao jogador que rema com a bola em cima do saiote.  
Uma excepção a esta regra é: se um jogador não marca um remate livre dentro dos 5 
segundo, é atribuído um remate livre à outra equipa. Se um jogador não marca um 
lançamento livre dentro dos 5 segundos, é atribuído um lançamento livre à outra equipa. 
 
 

 

  
12 - UTILIZAÇÃO ILEGAL DA PAGAIA 

 
Com a mão, aberta e de lado, bater no antebraço que 
indica a direcção de jogo, durante 2 segundos. Depois 
apontar para a posição onde o lançamento é 
efectuado. 

 
Aplica-se remate livre. 
A utilização ilegal da pagaia engloba uma imensidão de situações. Utilização ilegal da pagaia 
incluí atingir qualquer parte do adversário com a pagaia, tentar jogar a bola com a pagaia 
quando o adversário está a usar as mãos, colocar a pagaia atravessada por cima do kayak 
do adversário ao alcance das suas mãos, atirar a pagaia, tentar mover a pagaia do 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM 
Manual de Kayak-Polo 

 
 

 

 

Adaptado, com autorização, de Canoe Polo – Basic skills and tactics, de Ian Beasley. 

Stern Turn Publishers, Melbourne Australia 

 

 

94 

adversário com a pagaia, em vez da bola e colocar a pagaia ao alcance dos braços do 
adversário quando este tem a bola na mão.  
 
 

 

  
13 - JOGUEM / VANTAGEM 

 
Braço flectido pelo cotovelo, a mão oscila para a frente 
e para trás, pelo menos três (3) vezes, frente ao corpo 
e ao nível da cintura. 
O outro braço indica a direcção de jogo. 

 
O sinal de “Joguem” é utilizado para encorajar o jogo quando é incerto para os jogadores 
qual a direcção do ataque, por exemplo quando não existe nenhuma infracção mas, os 
jogadores pensam que existe e param o jogo (Ex: apito vindo de outro campo) ou ainda para 
indicar que foi atribuída a lei da vantagem. A vantagem é atribuída à descrição do árbitro. 
Permite que o jogo continue quando a equipa em posse da bola beneficia em continuar o 
jogo apesar de ter sofrido uma infracção. 
Se o árbitro considerar necessário, pode penalizar o jogador que cause uma infracção pela 
qual é atribuída vantagem, na próxima paragem de jogo, com um cartão amarelo ou 
vermelho. 
 
 

 

  
14 - LANÇAMENTO LIVRE 

 
Braço esticado, com a mão aberta a apontar na 
direcção de jogo, paralelo à linha lateral da área de 
jogo.  
O outro braço mostra o sinal da falta cometida (sinais 
1, 5, 6, 11 ou 13).  

 
O lançamento livre é utilizado em combinação com outros sinais para indicar a atribuição de 
um lançamento livre. Um lançamento livre não pode ser feito directamente à baliza. Se for 
marcado um golo directamente a partir de um lançamento livre, o golo não será atribuído e 
será assinalado um lançamento da linha de baliza à equipa que está a defender. 
O lançamento livre aplica-se nas seguintes situações: 

• Começo do jogo/infracção 
• Lançamento lateral ou de canto 
• Lançamento da linha de baliza 
• 5 Segundos/posse da bola (normalmente é atribuído um remate livre mas se for 

atribuído um lançamento livre e não for marcado em 5 segundos, é atribuído um 
lançamento livre.) 
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15 - REMATE LIVRE  

 
Braço esticado com o dedo indicador a apontar para a 
baliza, na direcção do ataque.  
O outro braço mostra o sinal da falta cometida (sinais 
9, 10, 11 ou 12).  

 
O remate livre é utilizado em combinação com outros sinais para indicar a atribuição de um 
remate livre. O remate livre pode ser directo à baliza. 
O remate livre aplica-se nas seguintes situações: 

• Obstrução/agarrar 
• Placagem ilegal 
• 5 Segundos/posse da bola 
• Utilização ilegal da pagaia  
• Marcação de penalty 
 

 

 

  
16 - MARCAÇÃO DE PENALTY 

 
Braços estendidos, com os indicadores juntos e 
esticados, a apontarem para a baliza. 

 
Aplica-se remate livre. 
É assinalada a marcação de penalty quando um jogador na área dos 6 metros, está a 
rematar, passar ou a posicionar-se para um golo quase certo mas sofre uma falta deliberada 
ou perigosa numa tentativa evitar o golo. Pode ser assinalada a marcação de penalty quando 
um jogador sofre uma falta fora da área dos 6 metros se a baliza não estiver a ser defendida 
e a jogada originasse num golo quase certo.  
A marcação de penalty será assinalada contra a equipa que comete a infracção. O jogador 
que marca o penalty coloca-se na linha dos 6 metros, directamente em frente a baliza, que 
não tem guarda-redes. Os outros jogadores têm de estar na outra metade do campo. O apito 
do árbitro indica que o remate pode ser efectuado e também o reinicio do jogo. 
Se for indicado pelos juízes de mesa o final do tempo de jogo e o árbitro tiver assinalado a 
marcação de um penalty, esse penalty tem de ser marcado antes do jogo ser considerado 
terminado. 
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 17 - EXIBIÇÃO DE CARTÕES 
 
Cartão verde – Advertência. 
Cartão amarelo – Expulsão durante 2 minutos 
Cartão vermelho – Expulsão durante o resto do jogo 
 
Agarrar o cartão acima da cabeça. O outro braço 
aponta para o jogador. Caso necessário indicar o 
número do jogador com os dedos. 
Utilizar a mão fechada para indicar o número 10 ou, 
quando necessário, números superiores a 10. 

 
Pode ser utilizado o cartão verde, amarelo e vermelho em qualquer altura, durante o jogo, 
para sancionar as acções dos jogadores, que sejam contra as regras do jogo. A atribuição de 
cartões é uma advertência séria e o árbitro deve explicar as razões porque os está a atribuir. 
Os juízes de mesa registam a atribuição dos cartões. Aplicam-se as seguintes sanções: 
 
Cartão verde  Um aviso. O cartão verde pode ser atribuído por jogo perigoso, contestar 

as decisões do árbitro ou comportamento anti-desportivo. O terceiro cartão 
verde ao mesmo jogador, por qualquer razão, torna-se automaticamente 
num cartão amarelo. 

 
Cartão amarelo  Penalização por dois minutos. Quando é atribuído, o jogador tem de sair 

da área de jogo durante 2 minutos e não pode ser substituído por outro 
jogador. O cartão amarelo será atribuído por uma infracção deliberada ou 
perigosa que previna a marcação de um golo quase certo, por jogo 
perigoso, por contestar repetidamente e de forma contínua as decisões do 
árbitro, pelo uso de asneiras e linguagem abusiva ou por substituição 
ilegal. O segundo cartão amarelo ao mesmo jogador, por qualquer razão, 
torna-se automaticamente num cartão vermelho. 

 
Cartão Vermelho O jogador é expulso até ao final do jogo. O cartão vermelho é atribuído ao 

jogador que cometeu uma infracção grave. A esse jogador é indicado que 
abandone a área de jogo e não pode fazer mais parte desse jogo nem 
pode ser substituído por outro jogador. O cartão vermelho será atribuído 
quando o jogador que recebe um cartão amarelo questiona a sua 
atribuição ou a sua atribuição não surtiu o efeito desejado para que o 
jogador corrija a sua forma de jogar ou atitude, por um ataque pessoal a 
outro jogador, pelo uso repetido de asneiras e linguagem abusiva. O 
cartão vermelho é atribuído quando um substituto impede a marcação de 
um golo. Neste caso o capitão de equipa nomeia o jogador que deve 
abandonar o jogo. 
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As 12 Regras do Guarda-redes de Kayak-Polo 
 
Regra 1 – Olhar para a bola 
 
O guarda-redes tem de olhar para a bola 100% do tempo de duração do jogo, mesmo 
quando a bola está no outro lado do campo. Utiliza a tua visão periférica para alertar os 
colegas de equipa para a necessidade de estabelecer o jogo defensivo e o coordenar. Utiliza 
também a visão periférica para te antecipares a um mau passe feito pelo adversário durante 
um contra-ataque. 
Olha para as mãos do adversário, cabeça e ombro – ele pode denunciar o tipo de remate. 
(Mas nunca percas a bola de vista) 

Regra 2 – Manter uma boa posição em relação à bola 
 
Tem a noção da posição do teu corpo, em relação à baliza durante todo o jogo. 
 
Uma boa posição é alcançada da seguinte forma: 
 

1. Verifica a estrutura da baliza por cima de ti; 
2. Quando estiveres a aquecer, antes do início do jogo, verifica a posição da outra baliza 

e isso pode ser utilizado como guia para o teu posicionamento, especialmente quando 
a tua equipa está a sofrer um contra-ataque e é necessário recuperares rapidamente a 
tua posição. Observar também a tua posição em relação a qualquer linha ou marca 
que exista na piscina, pode ser muito útil. 

3. Verifica os ângulos: 
a. Posiciona-te, ou pelo menos a tua pagaia, entre o jogador que remata e o centro 

da baliza. 
b. Defende a bola, numa posição perpendicular em relação à linha (imaginária) entre 

o jogador que remata e o ponto central da baliza. 
c. Tem em consideração que a estatística prova que se um jogador vem de um lado, 

ele vai rematar para o canto mais perto. 
4. Espera que o jogador que remata lance a bola antes de te fazeres à defesa. Tenta não 

te mexer quando o jogador ameaça um remate. Move a pagaia entre os lados laterais 
da baliza ao invés de mais perto ou mais afastado do jogador que remata. 

Regra 3 – Posição da Pagaia 
 
Há três posições básicas que o guarda-redes tem de adoptar. 
 

1. Posição de jogador de campo: 
Esta posição é igual a qualquer outro jogador na área de jogo e é usada quando a 
hipótese de remate é mínima. O guarda-redes deve estar descontraído mas concentrado 
e pronto para interceptar maus passes; ou para antecipar maus passes e remar para 
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apanhar a bola; e marcar lançamentos livres rápidos para oportunidades de contra-
ataque. 
 
2. Pagaia na Vertical: 
Assim que a equipa adversária passa a bola pela linha de meio-campo, o guarda-redes 
deve colocar a pagaia em posição vertical. A pagaia pode estar apoiada no saiote com 
uma mão a agarrar o tubo e a outra na água a manobrar para manter a posição. 
 
3. Pagaia na Vertical e Alerta: 
Quando a bola se aproxima mais da baliza, o guarda-redes leva a mão à pá e levanta a 
pagaia para cobrir a baliza. A pagaia pode ser movida para trás e tocar a estrutura da 
baliza para confirmares a tua posição e depois movida para a posição de prontidão que, 
para ti, é a mais adequada. 

Regra 4 – Posição das Mãos na Pagaia  
 
É utilizada uma variedade de métodos  por muitos guarda-redes de sucesso e tu deves 
escolher de entre as aqui indicadas e depois adaptares ao teu estilo pessoal. 
 
Orientação da pá 

1. Face interior virada para o jogador que remata. Esta posição, por norma, dá um maior 
controlo da bola e torna mais fácil fazer a bola cair nas tuas mãos depois de 
defenderes um remate fraco. 

2. Face interior virada para a baliza. Uma alternativa ao método anterior e geralmente, a 
sua utilização depende da preferência que tens em relação à posição da mão que fica 
por baixo. O aspecto negativo deste método é um menor controlo da bola. 

 
Mão que fica em baixo: 

1. Mão a agarrar a extremidade da pá. O guarda-redes apoia a extremidade da pá de 
baixo na sua mão e sobe a pagaia empurrando a pá. Este estilo tem a vantagem de se 
ganhar mais altura com a pagaia mas falta mais força para aguentar o remate a não 
ser que a mão que agarra a extremidade seja muito forte. 

2. Mão a agarrar o canto da pá. A mão é colocada no canto mais afastado do guarda-
redes (lado de fora) e é um bom compromisso entre altura e força. A força para 
aguentar o remate obtém-se puxando a mão de baixo para junto do corpo quando a 
mão de cima se move para o remate.  

3. Mão a agarrar a pá na zona vertical. A mão é colocada no lado vertical da pá, mais 
afastado do guarda-redes, perto do canto inferior. Este estilo dá mais força para 
aguentar o remate mas limite o alcance da pagaia 

 
Mão que fica em cima: 

1. Palma da mão virada para o guarda-redes. Este é o estilo mais popular porque 
permite obter uma maior altura porque se consegue alongar o pulso. 
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2. Palma da mão virada para o jogador que remata. Com este estilo consegue-se mais 
força para aguentar os remates mas é limitado pelo pulso inclinado e pode tornar-se 
uma desvantagem para os jogadores mais baixo. 

 
Orientação da mão: 
A escolha da mão direita ou esquerda para ficar por baixo vai depender da preferência 
pessoal e experiência. Tenta os dois e tenta desenvolver o teu estilo pessoal. Para os 
jogadores com instabilidade nos ombros, devido a lesões no passado tais como luxações, 
etc. vai beneficiar se escolherem o braço lesionado para ficar por baixo para prevenir a 
hiperextensão da articulação do ombro. 
 
Tem estas situações em atenção: 
Quando o jogador se aproxima pela direita do guarda-redes, consegue-se alcançar um maior 
alcance (altura) se a mão esquerda for a mão que fica por cima. O contrário é verdade para a 
situação oposta. Pode ser útil saber defender a baliza com as mãos em ambas as posições 
para permitir ao guarda-redes trocar de posição consoante o lado que o rematador se 
aproxima. Os remates de frente serão, obviamente, melhor defendidos na posição mais 
confortável. 
Obtém-se mais força se mover-mos a pagaia para o canto mais perto do rematador, 
empurrando a mão de cima e puxando a mão de baixo. 

Regra 5 – Passe 
 
Passa sempre a bola à confiança e para o jogador certo. 

1. Não passes a bola a não ser que estejas 100% seguro que alcança o objectivo. 
2. Passa sempre para uma situação de vantagem. Por exemplo, assegurando que o teu 

colega de equipa está entre a bola e o seu adversário ou que consegue remar para a 
bola para permitir continuar, sem sobressaltos, a progressão da bola. 

3. Como regra geral tenta passar a bola para o lado do braço mais forte (Ex: esquerda 
para canhotos e vice-versa), depois de verificar que não se consegue obter uma 
vantagem mais evidente do lado oposto. 

4. Nunca passes a bola para uma pagaia. Passa para o lado “livre”. Se tiveres opção 
passa para o lado oposto ao que o adversário te está a pressionar. 

5. Passa antes (quando o adversário está a pelo menos um barco de distância) para não 
dar ao adversário a hipótese de interceptar a bola. 

6. Usa passes com as duas mãos, quando estás perto da tua linha de baliza, para evitar 
dar a marcação de um lançamento de canto ao adversário. 

7. Se tiveres de lançar com o passe tipo basebol, rema um pouco para a frente, com a 
mão livre, para evitar o canto. 

8. Nos lançamentos da linha de baliza ou depois de interceptares a bola procura os 
passes para fora para o jogador livre que esteja mais perto da linha dos 6 metros (de 
preferência para as laterais) ao invés de tentar o contra-ataque com passes de 20 
metros. (Mas não faças desta regra um padrão óbvio – conforme a oportunidade, 
adapta-te). 
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9. É mais seguro “limpar” a zona de defesa para a lateral da piscina e evitar que o teu 
passe muito longo seja boqueado ou desviado e dê uma grande vantagem para o 
adversário. 

10. Se estiveres sobre muita pressão quando estás em posse de bola e não a conseguires 
passar então lança-a para fora da piscina ou aguenta-a por mais de 5 segundos para 
provocar a falta. 

Regra 6 – Absorver e controlar a bola 
 
O remate interceptado para a área de jogo é muito perigoso porque pode dar ao adversário a 
hipótese de rematar de novo. O remate deve ser absorvido pela pagaia e os braços para 
controlar a bola e permitir que o ressalto te caia nas mãos. Esta situação permite teres a 
vantagem de iniciar o contra-ataque enquanto o adversário ainda está numa posição de 
ataque e incapaz de virar para a sua defesa e contrariar o arranque rápido dos teus defesas 
para o ataque. 
 
Os braços devem estar firmes mas relaxados para absorver a força do remate. O guarda-
redes deve ser rápido para apanhar bola que no ressalto tenha caído na água, à sua frente. 
O guarda-redes deve ser capaz de puxar a bola com a pagaia, para as suas mãos, empurrá-
la para os colegas de equipa, atirá-la para fora da linha de baliza para provocar o canto (em 
casos extremos que permitam ganhar tempo para reorganizar a defesa) ou afastá-la da linha 
de passe do atacante e dificultar a recepção e o remate. 

Regra 7 – Recupera rapidamente a posição da pagaia 
 
Depois de teres feito uma defesa, assume a posição de alerta com a pagaia na vertical assim 
que possível para estares pronto para o remate de ressalto do adversário. Está sempre alerta 
e pronto para defender. 
 
Regra 8 – Remate tipo lob (chapéu na gíria portuguesa) 
 

1. Assegura-te que as mãos estão na posição correcta para obteres o máximo de altura. 
2. Não desvies os olhos da bola. 
3. Quando a bola passa por cima de ti, vinda dos lados, tenta afastá-la. Não tentes 

controlar a bola porque a posição das  mãos não te dá muita força para aguentares o 
impacto lateral e a bola pode descair para dentro da baliza quando a tentas bloquear e 
controlar ao invés de a afastar. 

4. Se num remate não conseguires defender a bola, continua a olhar para ela porque 
pode ressaltar nos aros da baliza e ressaltar para fora e tu podes puxá-la com a 
pagaia para as mãos ou para fora da linha de baliza. 
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Regra 9 – Remates em contra-ataque 
 
Durante o jogo um jogador pode conseguir um contra-ataque rápido e estar em um-para-um 
contra o guarda-redes. 

1. Se a bola estiver prestes a ser lançada para o jogador do contra-ataque: 
a. O guarda-redes deve antecipar um mau passe e remar em direcção à bola. 
b. Se o passe for de facto mau, o guarda-redes deve continuar a remar para fora e 

fazer pressão sobre a bola/adversário para forçar uma recuperação ou um 
remate sem perigo. 

2. Se o jogador adversário tem a bola e está a driblar em contra-ataque: 
a. Move-te cerca de 20 cm para a frente. Este movimento pode prejudicar o timing 

de remate do adversário. 
b. Tenta fingir que te estás a fazer ao remate de determinada forma para levar o 

adversário a apressar o seu remate (Ex: pagaia mais chegada a um dos lados 
para provocar o remate para o lado contrário). 

Regra 10 – Atenção na Defesa  
 

1. Saber todos os tipos de defesa usados, tais como o homem-a-homem, 1-4, 1-2-2, 1-3-
1 e apoiar os colegas de equipa a defender dessa forma. 

2. Diz aos teus colegas qual o adversário que queres ver bem defendido. (Ex: o seu 
melhor rematador) 

3. Avisa os teus colegas de equipa para qualquer movimentação ofensiva. (Ex: Perigo 
pela direita; defesa muito perto do guarda-redes, etc.) 

4. Mantém os teus colegas de equipa afastados de ti para evitar que te mexam o barco 
inadvertidamente. A distância de um barco é uma boa posição inicial para a tua 
defesa. 

5. Nas marcações de canto fica alerta para os passes rápidos, de volta para o jogador 
que marcou o canto e que pode ter adquirido uma boa posição para rematar. 

Regra 11 – Atenção no Ataque 
 

1. Quando os teus colegas de equipa ganham a posse de bola arranca para o ataque. 
2. Tem confiança nas tuas capacidades para fazeres parte do jogo em geral. 
3. Conhece os diferentes movimentos que o teu treinador quer que sejam feitos. 
4. Assegura que os teus colegas de equipa sabem defender a tua baliza se tentas uma 

aproximação à baliza  do adversário. 
5. Regressa rapidamente à baliza, depois do teu colega de equipa ter marcado um golo, 

para evitar o golo rápido pelo adversário antes que estejas pronto para defender. 
Coordena e combina com os teus colegas de equipa que eles têm de defender a 
baliza se tu não conseguires recuperar rápido o suficiente. 
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Regra 12 – Treinar 
 

1. Faz o teu treino específico de guarda-redes sempre que possível. 
2. Pede ao teu treinador para estabelecer exercícios que testem as capacidades que vais 

precisar no jogo: 
a. 5 minutos de remates em arco 
b. 5 minutos de remates de longa distância 
c. 5 minutos de remates dos lados 
d. 5 minutos de remates em contra-ataque, etc... 
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A competição 
 
Cada novo jogo que fazemos é uma nova oportunidade e é sempre diferente. Alguns 
jogadores esforçam-se e experimentam novas técnicas e ideias. Algumas equipas aplicam-
se e experimentam novas tácticas. Novos jogadores introduzem um elemento desconhecido 
e, por vezes, até podem surpreender com novos conhecimentos e a forma de os conseguem 
aplicar em campo.  
O adversário pode ser fácil; um grande desafio ou até mesmo intimidante. Não existem dois 
jogos iguais mas aí é que está o gozo – poucos continuariam a jogar se as prestações em 
campo e resultados alcançados fossem previsíveis e sempre iguais.  
Como desporto de equipa, os jogadores têm de discutir e combinar a táctica antes do jogo. A 
equipa joga melhor e os jogadores contribuem mais quando todos percebem o que se espera 
de cada um. A preparação começa no treino regular e com uma breve revisão da táctica 
antes do jogo começar. 
A seguir vamos indicar alguns pontos essenciais. 
 
Espírito desportivo 
 
O desporto é para todos competirem e para todos se divertirem. O espírito desportivo define 
a forma como tu interages com os outros e como tu interages com o desporto, dentro e fora 
do campo. É o teu carácter, a tua prática desportiva e a tua vocação como desportista. 
Dentro e fora do campo, o espírito desportivo promove o desporto e estimula a participação. 
Como desporto de competição, existem as inevitáveis tensões e frustrações que põem à 
prova os melhores jogadores mas, todos admiramos aqueles que conseguem canalizar estas 
distracções para fora do jogo. Mantém a calma e o controlo e sê um exemplo para os outros. 
Não ganhamos nada a protestar. Durante o jogo, sê positivo, fala com os outros jogadores, 
cumprimenta-os e comunica com os colegas de equipa durante o jogo. Evita gritar e não 
critiques a falta de habilidade dos outros jogadores ou algum falhanço – só vai ferir os 
sentimentos desse jogador e distraí-lo do trabalho que é necessário fazer no jogo. Lembra-te 
que os árbitros e juízes estão na área de jogo para assegurar a segurança e o desenrolar do 
jogo para que todos se divirtam, por isso, aceita as suas decisões sem contestações. Mostra 
bom desportivismo e, quer ganhes ou não, o importante é que no final do jogo tenhas a 
consciência que deste todo o teu melhor e consigas apertar a mão dos teus adversários, 
colegas de equipa e árbitro. 
 
Concentração 
 
Se não mantiveres a concentração podes falhar um movimento. Manter a concentração 
durante todo o jogo ou durante um momento do jogo pode, por vezes, ser um grande desafio. 
As preocupações sobre o jogo vêm ao de cima: a área de jogo que não é a ideal, a falta de 
treino, problemas pessoais ou qualquer outro assunto pode afectar a nossa concentração, 
aumentar a ansiedade e afectar a prestação em campo. Estes problemas não podem ser 
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resolvidos durante o jogo por isso, coloca-os de lado e faz parte do jogo contribuindo para a 
equipa. Os problemas resolvem-se mais tarde. 
 
O Jogo 
 
Trinta minutos antes do jogo começar é tempo de juntar a equipa e preparar para o próximo 
desafio. Exercícios de aquecimento, táctica, substituições e avaliação do adversário são as 
necessárias rotinas de pré-competição. 
O aquecimento antes do jogo é essencial para pôr o corpo a funcionar e evitar as lesões. 
Começa com rotação articular geral e quando estiveres dentro de água, rema e faz passes 
com os colegas de equipa. Não te esqueças de exercitar os dois lados do corpo. Acaba com 
alguns alongamentos e remates à baliza para o guarda-redes se concentrar e se adaptar ao 
campo. 
O ideal é discutir a táctica fora de água, longe da área de jogo e fazer apenas uma breve 
revisão antes do jogo começar. Alguns minutos de táctica vão recordar a todos a sua função, 
aquilo que se espera de cada um e algumas jogadas especiais que se possam utilizar. Por 
exemplo: se é melhor um jogo defensivo ou atacante? Vamos testar uma nova táctica? O 
que acontece quando se ganha a bola ao meio-campo? O que acontece quando se perde a 
bola a meio-campo? É necessário indicar quais os jogadores que devem pressionar o 
adversário, dar incentivo aos caçadores, guarda-redes e às substituições. Dá mais resultado 
se um jogador, normalmente o capitão de equipa, ficar encarregue de dar as indicações em 
campo. Isto dá mais consistência e coordenação à equipa e ajuda a ultrapassar as várias e 
por vezes contraditórias indicações que todos os jogadores dão ao mesmo tempo.  
Avalia o adversário. Decide quem é forte e quem é fraco. Se for necessário pressionar o 
adversário, indicar quais os jogadores que melhor se adaptam ao adversário. Identificar o 
melhor local para atacar: qual o jogador que provavelmente abandonará a sua posição na 
defesa. Quem é lento? Quem é rápido? Quem fica nervoso e se atrapalha quando recebe a 
bola?  
Ter a noção que os jogos importantes podem colocar os colegas de equipa sob stress e 
aumentar a ansiedade o que faz esquecer a táctica previamente combinada. Acalma os 
colegas de equipa, realça o elemento diversão e prazer e encoraja as boas prestações. 
 
Início do Jogo 
 
Cada jogo e cada meio tempo começam com a disputa de bola que dá às duas equipas a 
oportunidade de ganhar a bola e a vantagem do jogo. Prepara a disputa de bola, colocando o 
kayak directamente debaixo da baliza com apenas a protecção a tocar a linha de baliza. 
Nesta posição temos a trajectória mais curta e directa para a bola. Os jogadores sprintam 
para a bola com a intenção de ganhar a sua posse. A bola pode ser apanhada da água ou 
empurrada para o lado, com o kayak, para a afastar do outro jogador. 
Pelo menos um jogador, mas não mais do que dois, devem acompanhar o colega que 
disputa a bola (tendo o cuidado de não estar a menos de 3 metros para não provocar uma 
falta) para criar linha de passe se a bola for ganha. Estes jogadores podem pagaiar na 
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direcção da baliza para uma entrada rápida ou manterem-se atrás para consolidar a posse 
de bola e abrandar o jogo. Se o adversário ganhar a posse de bola, os jogadores que 
acompanham têm de regressar rapidamente para a defesa. Avalia o adversário e a forma 
como eles podem reagir quando escolhemos os jogadores que acompanham a disputa de 
bola. Por exemplo: Se o adversário ganha a posse de bola e os nossos jogadores mais 
rápidos acompanharam a disputa de bola, eles podem estar muito longe e não conseguir 
recuperar a tempo para a defesa. Deixar os jogadores mais lentos acompanhar a disputa de 
bola deixa livres os jogadores mais rápidos e ágeis para reagir rapidamente às necessidades 
de defesa ou ataque. Por outro lado, se a disputa de bola for ganha, um jogador rápido a 
acompanhar fica bem posicionado para sprintar em direcção à baliza. Estas opções 
dependem da avaliação do adversário. 
 
Durante o Jogo 
 
Quando estamos a disputar o jogo, o objectivo é implementar o nosso sistema de jogo. Os 
jogos nem sempre decorrem conforme esperado e por vezes o sistema de jogo tem de ser 
alterado ou possivelmente abandonado.  

Tenta desenvolver os seguintes hábitos: 
� Dar informação. Falar com os colegas de equipa durante o jogo. Ser positivo e dar 

indicações sobre o que se passa no jogo e não gritar ordens. Por exemplo: avisar 
que um adversário está a entrar na nossa defesa à zona pela linha de baliza é 
mais eficaz que gritar para pagaiar para trás. 

� Trabalha e pensa em grupos. Desenvolve o hábito de pensar e jogar em grupos de 
2, 3 ou 4. Por exemplo: olha para as oportunidades de criar um passe e segue ou 
uma dupla entrada. 

 
Defesa 
 
As tácticas a adoptar na defesa dependem das fraquezas e qualidades do adversário. Um 
adversário forte e rápido é melhor contrariado com uma defesa à zona. A pressão homem-a-
homem é mais eficaz contra equipas iguais ou mais lentas que a nossa. Utilizar o homem-a-
homem longe da nossa baliza e começar a defender a zona assim que a bola passa do meio 
campo e se aproxima dos 6 metros. Passando para 1-4 e depois para 1-1-3 ou 1-3-1 
conforme a bola se aproxime mais ou não. A defesa à zona com 1 ou 2 caçadores é bastante 
agressiva com estes a trabalharem para recuperar a bola. Sem caçadores a defesa à zona 
torna-se passiva e deixa ao critério dos atacantes trazer a bola até à nossa zona. A 
disposição que se escolhe depende das capacidades de ambas as equipas. 
Se o resultado favorecer o adversário e o tempo estiver a terminar eles podem optar por 
manter a bola protegida, fora da zona da nossa balia para “queimar tempo”. A melhor opção 
da defesa tem de ser pressionar o adversário com a posse de bola e antecipar o passe 
seguinte para forçar a recuperação da bola. 
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Ataque 
 
Um dos objectivos principais do ataque é manter o controlo da bola. Quanto mais tempo 
tivermos a posse de bola mais hipóteses temos de marcar golo. Aproveita o tempo para criar 
boas oportunidades de golo em vez de arriscar uma perda de bola com remates fáceis de 
defender. Tenta a dupla entrada, vantagem numérica, pivot mas, se não conseguimos 
marcar golo, mantemos a posse de bola, fazendo-a rodar à volta da defesa e tentar de novo. 
Continuar a lançar a bola para trás, especialmente se a defesa for muito forte. Continuar 
sempre em movimento e insistentemente e de forma repetida cansar a defesa e criar uma 
possibilidade de remate com fraca oposição. Trabalhar afincadamente para colocar um 
jogador perto da baliza. 
O estilo de ataque depende da forma como a defesa reage. Eles reagem bem à entrada com 
vantagem numérica? São bons na defesa à zona? São rápidos ou lentos? O estilo de ataque 
também depende do resultado.  
Uma equipa que está a defender e tem vantagem no marcador não vai abrir a sua defesa à 
zona para perseguir a bola. O seu interesse é manter a zona bem fechada para prevenir 
remates à baliza. O ataque tem de atacar repetidamente para criar oportunidade de remate 
com fraca oposição. 
Tem a noção que os passes fazem a diferença. Passar para colegas de equipa que estão 
sobre pressão do adversário ou mal posicionados provoca a perda de bola. Avalia a posição 
do colega de equipa, a sua velocidade e se é melhor passar a bola para a mão ou para a 
água. 
 
Substitutos 
 
Os substitutos dão mais consistência à equipa. São jogadores que entram mais frescos em 
campo durante o jogo. Os substitutos são mais eficazes se entrarem em campo de maneira a 
tirar vantagem da substituição. Por exemplo: se os colegas de equipa, a defender à zona, 
estiverem todos só de um lado do campo e o guarda-redes ganhar a posse de bola é pouco 
provável que alguém esteja bem colocado para uma linha de passe sem obstáculos para fora 
da zona de defesa. Se um jogador sair do campo, o substituto pode entrar pela área sem 
jogadores para receber a bola.  
Esperar que um jogador esteja exausto para depois o substituir não é uma boa opção porque 
quando o jogador sai já está cansado e não contribui o necessário para a equipa, por isso a 
equipa está em desvantagem. 
Abaixo indicamos os bons momentos para as substituições: 

� Quando os jogadores estão muito juntos debaixo da baliza e a substituição pode abrir 
o jogo. 

� Quando o adversário vai marcar um lançamento de canto e o substituto consegue 
posicionar-se mais rapidamente que outro jogador. 

� Quando um jogador consegue com mais facilidade pagaiar pela linha de baliza do que 
virar-se para se enquadrar com o jogo. 

� Quando um jogador foi empurrado pela linha de baliza. 
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� Quando existir uma paragem do tempo de jogo ou for assinalada a marcação de um 
penalty. 

� Quando um jogador se virou. 
 
Depois do jogo 
 
Quer se perca ou ganhe, um pequena e rápida troca de ideias depois do jogo vai capturar a 
atenção de todos e será a base para uma análise posterior, mais aprofundada. Festeja a 
vitória e elogia um bom jogo. Se a equipa não jogou muito bem, faz uma observação geral 
sobre aquilo que correu mal mas guarda as criticas para mais tarde, porque não se ganha 
nada quando os jogadores estão desapontados com a derrota.  
 
Hábitos 
 
Os seguintes hábitos ajudam a equipa a funcionar melhor: 
 

� Falar, falar, falar – ao falares com os colegas de equipa eles ficam a saber aquilo que 
estás, ou pretendes, fazer; o que queres deles e como o jogo se está a desenvolver. 
Se queres passar a bola ou tens outra visão do jogo, avisa os colegas de equipa. 
Chama os teus colegas de equipa pelo nome e identifica os adversários pelo número. 
Falar constrói a confiança e a coordenação entre a equipa.  

� Atenção – saber sempre onde está a bola e onde estão os nossos colegas de equipa. 
Saber onde os jogadores estão dentro do campo e se os nossos colegas de equipa 
podem receber a bola ou estão bloqueados pelo adversário. Estar preparado para 
receber a bola em qualquer altura. 

� Antecipação – antecipa o jogo. Para onde vai a bola? Onde vai estar nos próximos 2 
ou 3 passes? O que podes fazer para apoiar ou interceptar o seu progresso? 

� Utiliza os 5 segundos – temos 5 segundos para jogar a bola. Passar a bola 
rapidamente é melhor se a bola chegar ao objectivo mas, se as opções de passe não 
são as melhores, utiliza os 5 segundos para analisar as alternativas em vez de 
arriscares perder a bola num passe mal calculado. 

� Um jogador na bola – não colocar muitos jogadores à volta da bola. Os colegas de 
equipa a competir entre eles dão vantagem ao adversário. Interpreta o jogo e se um 
colega de equipa já está a movimentar-se para disputar a bola, tens de ter confiança e 
posicionar-te de modo a dar apoio, pronto para receber a bola. 

 
A fórmula dos jogadores 
 
Com tantas situações de jogo a acontecer ao mesmo tempo é fácil um jogador perder-se na 
jogada ou estar fora da sua posição, a pensar no que se vai passar a seguir. Perder a 
concentração pode sair caro. A seguinte fórmula é uma resposta imediata para continuarmos 
atentos. Quando tens dúvidas sobre o que está a acontecer no jogo, pensa sempre: 
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BOLA – JOGADOR – BALIZA 
 

� Bola – Onde está a bola? Encontra-a. Para onde vai a bola? O que devo fazer? Onde 
devo estar? 

� Jogador – Onde está o jogador que estou a marcar? Quais os jogadores que eu devo 
ter em atenção? Encontra-os. 

� Baliza – Onde está a baliza? Encontra-a. Está ameaçada? Devo ir defender a zona? 
O que posso fazer para criar uma oportunidade de remate? 
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O Treino 
 
Para atingires o teu melhor é necessário muito treino. As manobras sem esforço e as tácticas 
de equipa que gostamos de ver, admiramos e nos inspiram, não são talentos que nasceram 
com esses jogadores mas o resultado de muito trabalho fora do campo. O treino regular 
permite-nos trabalhar as capacidades específicas e o treino com treinador e outros 
jogadores, dá-nos a possibilidade de ser analisados o que vai acelerar o nosso processo de 
aprendizagem. 
Este anexo fornece uma interpretação do que deve ser o treino e dá ênfase às sessões de 
treino planeadas. Os jogadores de alto nível, em qualquer desporto, têm um regime de treino 
dentro e fora de água para conseguir atingir um determinado nível. No entanto, o jogador 
lúdico ou social também consegue beneficiar se adoptar um regime de treino regular. 
As necessidades dos jogadores diferem mas todos necessitam de treinar as suas 
capacidades físicas, técnicas, táctica individual (a forma como conseguem aplicar a sua 
técnica ao serviço da equipa, táctica colectiva (o sistema de jogo da sua equipa) e avaliar o 
aspecto social. 
Para atingir melhores resultados, treina com um treinador ou com jogadores mais 
experientes para identificares as tuas carências como jogador e estabelecer um plano de 
treino que as trabalhe. O estilo de vida que levas, tem de ser considerado para conseguires 
coordenar o treino com as exigências do teu dia-a-dia. Por isso, define o teu objectivo e 
trabalha para o alcançar. 
Quer as tuas aspirações desportivas sejam apenas lúdicas, de alta competição ou algo entre 
as duas, o treino regular é a chave para uma melhoria constante. 
 
O Treino 
 
Um plano de treino bem preparado é essencial para os jogadores que pretendam optimizar o 
seu desenvolvimento. Alguns jogadores conseguem alcançar algum êxito sem treino mas 
para alcançar o potencial máximo e acelerar o desenvolvimento é essencial programar o 
treino. Dá-te uma aproximação sistemática para identificares e desenvolveres as tuas 
capacidades técnicas e tácticas. O planeamento do treino define objectivos ao longo das 
várias épocas. 
Se estiveres a preparar um plano de treino, tem em atenção os seguintes aspectos:  

� Quais são os objectivos gerais desse planeamento? 
� Que capacidades técnicas devem ser trabalhadas – são básicas ou avançadas? 
� Que táctica de equipa deve ser treinada? 
� Que jogadores vão utilizar – quais são as suas necessidades? 
� As sessões de treino são para optimizar capacidades adquiridas ou para introduzir 

outras novas? 
� Quais as capacidades físicas aeróbias/anaeróbicas necessárias? 
� Consegue-se fazer jogo? Pode-se convidar outra equipa para jogos de treino? 
� O treino é específico para uma determinada competição? 
� Qual é o tamanho do grupo de treino – é necessário mais do que um treinador? 
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� Onde é feito o treino – qual é o tamanho, localização e características do local de 
treino? Existem balizas e linhas de campo? 

� Qual o tempo de cada sessão? 
 
Cada sessão de treino deve focar aspectos específicos e ter objectivos alcançáveis. Por 
exemplo, um objectivo pode ser construir tácticas ofensivas. Consequentemente, um dos 
objectivos pode ser aprender a executar a dupla entrada? Outro dos objectivos pode ser 
aperfeiçoar a entrada pela linha de baliza. O conteúdo de cada sessão de treino depende 
das necessidades dos jogadores e da sua motivação. 
Sessões de treino curtas, específicas e intensas vão aumentar a motivação e produzir 
melhores resultados enquanto que sessões longas e com pouco ritmo são ineficazes e 
provocam desinteresse. Tipicamente, cada sessão de treino deve trabalhar técnicas 
individuais, tácticas de equipa e capacidades físicas para além de conterem rotinas de 
aquecimento e relaxação adequadas. O tempo e tipo de cada uma destas áreas dependem 
do empenho e das capacidades físicas do grupo de treino. Em algumas fases da época pode 
ser apropriado dedicar uma sessão completa para desenvolver as capacidades técnicas, 
noutra apenas táctica de equipa. Para tirar o máximo proveito da sessão de treino, define o 
que se pretende atingir e como. Define objectivos e trabalha para os atingir. Sessões de 
treino planeadas permitem utilizar melhor o tempo disponível e ajudam a cumprir o 
planeamento das sessões seguintes para uma melhoria contínua. 
Quando estás a planear uma sessão de treino procura construir e melhorar a concentração e 
a confiança dos jogadores. Identifica as capacidades e fraquezas e lembra-te que as 
fraquezas apenas desaparecem se foram trabalhadas. Vale de pouco treinar aquilo que já se 
sabe fazer bem. 
Sessões de treino que simulam a pressão do jogo adicionam um elemento motivador que 
encoraja e estimula a capacidade de aprendizagem. Simula a pressão do jogo, encorajando 
a competição entre os jogadores, definindo linhas de campo reais ou imaginárias e obrigando 
a jogar de acordo com as regras. 
Não é realista adoptar um programa igual para todas as sessões porque as necessidades 
variam durante a época, no entanto, o formato que aqui indicamos é útil para assegurar que 
as áreas chave não são descuradas. Cria sessões adaptadas às necessidades dos 
jogadores e estabelece actividades que se relacionem e se desenvolvam umas a partir das 
outras. Por exemplo, um exercício de drible é seguido de um exercício de drible sob pressão, 
seguido de jogo condicionado com contra-ataque. 
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Sessão de treino típica 

1. Aquecimento 
� Pagaiar em frente 
� Alongamentos 
� Passes 

10 min. 
Remar sem esforço, alongar e passar 
para aquecer e preparar o corpo para 
actividades mais exigentes. 
 

2. Técnica Individual 
� Remadas 
� Controlo do barco 
� Controlo da bola 
� Uso da pagaia 

20 min. 
Exercícios específicos para 
desenvolver capacidades bem 
definidas tais como passe, drible, 
placagem, bloqueios, viragem 
 

3. Táctica  
� Defesa 
� Ataque 
� Jogo condicionado 

20 min. 
Capacidades tais como defesa à zona, 
homem-a-homem, duplas entradas, 
marcação de cantos e incorporá-los 
em situação de jogo. 
 

4. Capacidade física 
� Aeróbio 
� Anaeróbio 

20 min. 
Exercícios intensos para desenvolver a 
capacidade física. Pode ser feito com 
ou sem bola 
 

5. Descontracção 
� Pagaiar 
� Alongamentos 

10 min. 
Exercícios de descontracção seguidos 
de alongamentos para baixar a 
pulsação e acabar o treino 
 

 
Aquecimento 
 
As rotinas de aquecimento e de alongamento preparam o corpo para as actividades mais 
exigentes e são especialmente importantes na prevenção de lesões. Um aquecimento eficaz 
aumenta gradualmente o ritmo cardíaco e a quantidade de oxigénio para os músculos para 
preparar o corpo física e mentalmente para esforços mais intensos. Assegura-te que os 
ombros, braços, pernas, ancas e costas ficam com a amplitude total de movimento e se 
movem livremente.  
Após o corpo estar aquecido faz vários exercícios de alongamento para aumentar a 
flexibilidade. O corpo consegue obter uma maior performance e rapidez quando está flexível. 
Má flexibilidade é caracterizada por músculos “curtos” que restringem o movimento, 
comprometem a técnica e contribuem para desenvolver lesões. Os exercícios do anexo 
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sobre alongamentos são um bom princípio. Mantém a posição de flexibilidade durante 15 a 
20 segundos. 
 
Técnica individual 
 
As capacidades técnicas são fundamentais para aplicar a táctica de equipa e requerem 
trabalho contínuo. Cada sessão de treino deve incluir um período para desenvolver as 
capacidades técnicas no entanto, a presença de novos jogadores pode requerer uma sessão 
apenas de técnica individual com instrução detalhada dos pormenores enquanto que uma 
breve revisão do movimento técnico será útil aos restantes jogadores.  
Lembra-te que tem pouco interesse a prática de exercícios que desenvolvem técnicas que os 
jogadores já dominam – capacidades fracas tornam-se fortes através do treino. É essencial 
treinar ambos os lados do corpo para ganhar agilidade com os dois lados do corpo. Criar 
desafios pessoais ajuda a aproveitar o máximo de cada sessão de treino. Por exemplo, tenta 
fazer dez esquimotagens com a mão; cincos passes directos para o peito do companheiro de 
equipa; ou após cada passe com a mão direita fazer um com a mão esquerda. Estabelecer 
objectivos, tais como os indicados, ajuda a manter a concentração e é estimulante quando os 
atingimos e fixamos novos. 
Abaixo está indicada uma variedade de exercícios básicos para novos jogadores. Jogadores 
mais experientes devem fazer exercícios mais complexos no entanto, de tempos a tempos 
devem estabelecer tempo livre para aperfeiçoar os movimentos básicos. 
 

Capacidades técnicas para novos jogadores 
� Remada 

� Pagaiar em frente e para trás 
� Remada de varrimento  à frente e 

atrás 
� Apoios baixos e altos 

� Viragem plana e com a popa 

� Controlo da Bola 
� Apanhar a bola 
� Passe – andebol, lateral, duas mãos, 

em arco. 
� Recepção, remate, drible. 

 
� Controlo do Barco 

� Placagem com o barco 
� Esquimotagem com a pagaia e 

com a mão 

� Controlo da Bola 
� Receber a bola 
� Bloqueio 

 

 
Táctica 
 
A táctica é o conjunto de movimentos, coordenações, comunicações e confianças que 
transformam um grupo de jogadores numa equipa. Para além de estabelecer movimentos no 
ataque e na defesa, as sessões de treino devem construir a equipa de modo a que cada 
jogador entende o companheiro de equipa e consegue antecipar como é que ele reage ou se 
posiciona. Se as capacidades técnicas estiverem bem apuradas a equipa pode aproveitar a 
totalidade da sessão para apurar o seu sistema de jogo. Os jogos de treino são uma forma 
ideal para construir a coordenação necessária entre os companheiros de equipa e fornecem 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM 
Manual de Kayak-Polo 

 
 

 

 

Adaptado, com autorização, de Canoe Polo – Basic skills and tactics, de Ian Beasley. 

Stern Turn Publishers, Melbourne Australia 

 

 

116 

uma oportunidade para aprender em situação real. Os exercícios são fundamentais para 
construir o sistema táctico da equipa. 
 

Movimentos tácticos para novos jogadores 
� Defesa 

� Defesa à zona 1-2-2 
� Defesa à zona 1-3-1 
� Homem-a-homem 

� Ataque 
� Dupla entrada 
� 1-2-3 
� Vantagem numérica 
� Entrada pela linha de baliza 

 
� Jogos  

 
Capacidades físicas 
 
O ritmo rápido e energético do kayak-polo exige capacidades aeróbias e anaeróbias. 
Capacidade aeróbia é a habilidade para continuar a actividade física durante muito tempo 
retardando a fadiga. Corrida, natação e ciclismo são desportos aeróbios típicos. Capacidade 
anaeróbia refere-se a actividades que requerem queimas de energias seguidas de 
recuperações rápidas. O kayak-polo é um jogo anaeróbio porque os jogadores têm de ser 
capazes de sprintar, recuperar rapidamente e voltar a sprintar. Para construir uma boa 
capacidade anaeróbia primeiro é necessário ter uma boa capacidade aeróbia. Exercício 
contínuo durante 15 a 20 minutos, tal como pagaiar a direito ou andar de bicicleta é bom para 
aumentar a capacidade aeróbia. Exercícios curtos e enérgicos, com um descanso de 30 
segundos a 1 minuto, entre eles, são bons para aumentar a capacidade anaeróbia. Sprints 
ou o exercício em pirâmide são bons para aumentar a capacidade anaeróbia.  
O kayak-polo também requer flexibilidade, força e rapidez. Estas capacidades implicam um 
trabalho regular de ginásio. 
 
Descontracção 
 
A descontracção leva, gradualmente, o corpo do nível de performance elevado que atinge 
durante o treino para o seu nível normal. Alongar após a descontracção, relaxa os músculos 
e previne as lesões.  
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Alongamentos fora de água 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alongamento do 
Pescoço 

Suavemente puxa a 
cabeça de lado. Coloca 
a outra mão atrás das 
costas. Empurra a 
cabeça para trás e 
pressiona o ombro para 
baixo até sentires um 
alongamento suave 

Rotação dos ombros 
Em pé, com os pés 
ligeiramente afastados; 
agarra a pagaia em 
frente às ancas. 
Suavemente e 
mantendo os braços 
esticados, eleva-os 
acima da cabeça. 
Continua por cima dos 
ombros até as mãos 
ficarem junto às ancas, 
Volta à posição inicial. 
Repete o exercício 5 
vezes. Ao repetir o 
exercício vai 
diminuindo a distância 
entre as mãos até não 
conseguires manter os 
braços esticados. 
suave 

Alongamento do 
antebraço 

Coloca a mão na 
parede com os dedos 
para trás (com o 
cotovelo flectido). 
Afasta a cabeça, 
lateralmente do ombro 
e sente a alongar. 
Estica o cotovelo até 
alongar. Mantém a 
posição e depois 
relaxa. 

Tricepts e Ombro 
Com um braço flectido, 
eleva-o por cima da 
cabeça perto do 
ouvido, com a mão por 
cima do outro ombro. 
Puxa o cotovelo com a 
mão oposta. Expira e 
puxa o cotovelo para 
trás da cabeça. 
Mantém a posição e 
relaxa. 

 

Alongamento da 
bacia 

Mantém o tronco na 
vertical com os 
abdominais contraídos. 
Inclina-te para a frente 
por cima do joelho. 
Empurra as nádegas 
para a frente. O 
alongamento sente-se 
na parte superior da 
coxa. 

Flexibilidade do 
tronco 

Senta-te com uma 
perna estendida e a 
outra flectida de modo 
a que o pé fique junto 
ao joelho esticado. 
Mantém as costas 
direitas. Inclina-te para 
a frente e alonga. 
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Alongamentos na água 
 

                             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                     
 
 
 
 
 

Alongamento do 
braço 

Mantém um braço na 
horizontal com o 
cotovelo (ligeiramente 
acima) contra o pulso 
do outro braço. 
Empurra o cotovelo 
para fora contra o 
braço que está elevado 
para alongar os 
bicepts.  

 

Rotação do tronco 
Suavemente roda o 
corpo para ficar virado 
para um dos lados do 
kayak. Apoia-te à frente 
e atrás do poço, alonga 
os músculos oblíquos e 
mantém a posição. 

 

Alongamento dos 
dedos 

Alonga os dedos para 
trás com a mão e 
mantém a posição. 

 

Braço e tronco 
Coloca a extremidade da pá na 
protecção da frente. Empurra para a 
frente com o braço que está por cima 
e puxa com o de baixo. Empurra os 
finca-pés e estica as pernas. 

 

Alongamento total 
Encosta-te à parte de trás do kayak a 
agarrar a bola ou a pagaia. Empurra o 
finca-pés e estica os braços para 
alongar as pernas, costas e braços. 

 


