ÉPOCA 2016/2017
PR02 – PROVA REGIONAL DE INFANTIS/MINIS MASCULINOS
PR03 – PROVA REGIONAL DE INFANTIS/MINIS FEMININOS
(Regulamento aprovado em Reunião de Direção de 20/09/2016 )
REGULAMENTO DA PROVA
Artigo 1
Prémios
As recompensas e prémios serão indicados em Comunicado Oficial a ser publicado.
Artigo 2
Participantes
1. Clubes
a. Participam todos os Clubes que se inscreverem.
b. na criação das equipas no Sistema de informação todas as equipas devem ser criadas como
infantis, e as equipas minis devem ter essa indicação à frente do nome.
c. Se um clube pretender inscrever mais que uma equipa do mesmo escalão, mini ou infantil,
deve diferenciar as equipas com A, B, C, etc…
i. No caso de clubes com mais do que uma equipa, será aplicado o regulamento para o
efeito, sendo que, as equipas vão poder ser reformuladas. Essa hipótese será comunicada na
convocatória para sorteios.
2. Atletas
a. Nas equipas inscritas como infantis podem participar os atletas do escalão infantil e mini
desde que tenham aptidão para infantil.
b. Nas equipas inscritas como minis podem participar os atletas minis e bâmbis desde que
tenham aptidão para mini.
3. Treinadores
a. o grau mínimo exigido é o de treinador estagiário.
b. caso o treinador seja menor de idade tem de estar acompanhado por alguém maior de
idade, que pode ser treinador ou dirigente.
Artigo 3
Modelo Competitivo
1. A prova irá desenrolar-se por ondas, dividindo-se as equipas por séries.
a. as equipas de infantis e minis irão estar separadas nas primeiras 2 ondas. Na 3ª onda poderá
haver mistura das equipas minis com as infantis entre a ultima série de infantis e a primeira de
minis.

b. A passagem de equipas minis para a série de Infantis carece da manifestação, escrita, dessa
vontade, por parte dos clubes.
c. Sempre que equipas minis manifestem interesse de participar na série de infantis, as
equipas dessa série, classificadas nos últimos lugares passarão para a série de minis
2. Ultima onda Equipas infantis
a. Na ultima onda as equipas que se apurarem para a série A jogam a PO14 ou PO15,
consoante a prova

Artigo 7
Regras Técnicas Especiais
1. De forma a desenvolver as capacidades dos atletas mais jovens, as seguintes regras técnicas
vigoram nesta competição nas séries onde competem só infantis:
a. Substituição só em posse de bola.
i. O guarda-redes pode ser substituído aquando dos livres de 7 metros, contra a sua
equipa;
ii. Em caso de lesão grave, durante o jogo, pode-se substituir um jogador de campo,
mesmo que o Clube não tenha a posse de bola.
b. Proibição de defesas mistas.
2. Nas séries de minis será aplicado o regulamento técnico-pedagógica para este escalão;

Artigo 8
Disposição Final
1. Este RE anula as disposições que o contradigam na Regulamentação em vigor.
2. A tudo o que não vem especificado neste RE aplica-se o RG da FAP e Associações.
3. Todos os casos omissos são resolvidos pela direção da AAP.
4. Este regulamento vigora para a época 2016/2017.

