AND´PRAIA 2017
19ª Edição
REGULAMENTO DO CIRCUITO
1 – Organização:
A organização deste conjunto de eventos é da responsabilidade da Associação de Andebol do Porto, em
colaboração com diversas entidades.
2 – Regras Oficiais:
As regras a utilizar são as regras em vigor da IHF para o Andebol de Praia.
3 – Participantes:
- Poderão participar no And’Praia 2017 atletas portadores de CIPA válido para o Andebol de Praia.
- A participação de um atleta por diferentes escalões pode acontecer nos seguintes casos:
1) As equipas dos diferentes escalões estão inscritas no mesmo clube;
2) A participação pelo outro escalão só pode acontecer após 2horas (tempo contado do inicio
efetivo do jogo e o inicio efetivo do jogo do outro escalão);
3) no máximo um atleta pode representar 2 escalões;
4) Esta regra é aplicada somente no circuito da AAPorto
- Em todos os jogos, as equipas deverão fazer-se sempre acompanhar de uma fotocópia da Lista de
Participantes (CIPA Coletivo) devidamente autenticada pela organização.
4 – As Equipas/Clubes:
- As equipas são constituídas por, pelo menos 6 atletas, 1 treinador (Grau 1 pelo menos) e 1 dirigente
(maior de 18 Anos);
1) Apenas o Dirigente pode acumular, no jogo, a função de jogador ou treinador (desde que
tenha grau 1 pelo menos)
- As equipas inscritas serão consideradas clubes, que podem ter mais que uma equipa
1) para ser considerada equipa do mesmo clube têm de ter o mesmo nome;
2) serem inscritas na federação como sendo do mesmo clube
3) as equipas podem ser do mesmo ou de diferentes escalões;
4) no caso das equipas serem do mesmo escalão estas serão estanques e em momento algum
pode haver transferência durante o Circuito Regional.
- A Inscrição dos clubes no Circuito será feita a partir de 02 de Maio
- A inscrição das equipas nas etapas pode ser feita, sem falta, até às 12:00 de terça-feira antes da
etapa.
- Não serão permitidos nomes menos próprios, ofensivos ou abusivos.
- Cada equipa poderá inscrever, por jogo, até ao máximo de 10 atletas e mínimo de 6 atletas.
- As equipas poderão inscrever novos atletas no decorrer do And’ Praia 2017 sem número limite, que não
tenham jogado por outra equipa independente do escalão, mas por etapa só podem inscrever 16 atletas.
5 – Equipamentos
Circuíto Regional AAPorto – And’Praia 2017
- Os atletas deverão apresentar todos camisolas de cor igual com exceção dos Gr que têm camisolas de
cor diferente da sua equipa e dos adversários e igual entre si.
- Os Calções têm de ser OBRIGATORIAMENTE iguais para todos os jogadores.
- As camisolas deverão ser OBRIGATORIAMENTE numeradas, com números que poderão ir do 00 ao
99 à frente e a trás.
- Os atletas que não cumprirem este requisito não estarão autorizados a participar nos jogos.
- Ver anexo a este documento
Fase Final Nacional
Ponto 7 Comunicado Oficial 76 da Federação Andebol de Portugal – Equipamentos Fase Final Nacional

➢ Cumprimento Integral do previsto nas Regras da IHF – Regra 4.8 – Equipamentos
o Masculinos – Camisolas de alças (sem mangas) e Calções
o Feminino – Top e Bikini
6 – Bolas:
As equipas são obrigadas a apresentarem uma bola por jogo, caso não o façam a organização
empresta uma bola mediante caução de 25€.
7 – Escalões e Competições Regionais:

Escalão

Nascidos em

Seniores

98 ou antes

Sub 18

99/00/01

Sub 15

02 ou depois

Competição
Circuito
Regional e
Taça
Regional
Porto
Circuito
Regional

8 – A AAP compromete-se a:
- Receber as inscrições e organizar os respetivos Quadros Competitivos.
- Elaborar um comunicado oficial com os referidos quadros, resultados e classificações, etapa a etapa,
no site oficial da prova (www.andebolporto.pt)
- Assumir a responsabilidade de todo o processo decorrente da realização destes eventos através de uma
Comissão Organizadora.
9 – Comissão Organizadora:
- A Comissão Organizadora, é composta por três elementos nomeados pela Direção da Associação de
Andebol do Porto os quais são responsáveis pelos aspetos inerentes á organização da prova, aos aspetos
desportivos, arbitragem e disciplinares.
10 – Os Clubes e demais entidades inscritas deverão:
- Até às 12 horas de terça-feira imediatamente antes da etapa, regularizar a sua inscrição na sede da
Associação de Andebol do Porto.
- Se ultrapassar este dia a sua inscrição ficará pendente para avaliação e caso seja aceite terá uma taxa
extra de 25€.
- Fazer acompanhar a ficha de inscrição com o respetivo cheque ou numerário correspondente à taxa de
inscrição
- Consultar o site oficial em www.andebolporto.pt para ter acesso a todas as informações relativas à
competição
11 – Competições, Etapas e Taxas de Inscrição
Comunicado Oficial And’Praia 2017 nº1
12 – Seguro Desportivo:
O Seguro desportivo é obrigatório para a participação nas etapas do Circuito Regional de Andebol de
Praia.
As equipas deverão fazer prova de que têm seguro desportivo válido para o And’Praia 2017.
Se quiserem beneficiar do Seguro que têm no clube e que foi válido para a época 2016/2017, devem
trazer uma declaração do clube a confirmar que autoriza a utilização do seguro para este fim.
Caso não apresentem nenhum dos dois documentos será cobrada a taxa do seguro aos agentes em
falta.

13 – Forma de Disputa e Apuramento e Sistema de Pontuações:
Pontuação por classificação da Etapa
Classificação
Pontos
1º
10
2º
8
3º
6
4º
5
5º
4
6º
3
7º
2
8º e seguintes
1

Pontuação por Jogo
Vitória

2 Pontos

Derrota

1 Ponto

Falta Comp.

0 Pontos

- Modelo Competitivo
O Modelo competitivo será decidido mediante o número de equipas inscritas em cada etapa.
- Apuramento para a Fase Final do Circuito Nacional de Andebol de Praia
A indicar pela FAP em Comunicado Oficial
14 – Tolerância e Falta de Comparência
Será dado como prazo limite para que as equipas compareçam aos jogos, o tempo de 10 minutos, após
a hora marcada para o início dos mesmos.
Caso as equipas não compareçam dentro do tempo estipulado no parágrafo anterior, serão penalizadas
com falta de comparência ao jogo, sendo-lhes averbada uma derrota por 15-0 em cada parte, e atribuídos
0 (zero) pontos. À segunda falta de comparência a equipa é desqualificada da etapa.
OBS: Independentemente de os horários dos jogos se encontrarem atrasados, as equipas terão que estar
SEMPRE presentes á hora marcada no calendário da prova.

15 – Desempates
Conforme Regulamento Nacional.
16 – Recompensas e Prémios:
- Por etapa haverá:
Troféu para a equipa vencedora nos escalões de Masters, Rookies e Teenagers Masculino e
Feminino
Prize Money para o 1º Classificado do Escalão Master Masculino e Feminino no Valor de 60€
- Na classificação geral final dos diferentes escalões serão atribuídas Medalhas às três primeiras equipas
Masculinas e Femininas.
1º Classificado
2º Classificado
3º Classificado
ATENÇÃO:

12 medalhas de Campeão
12 medalhas
12 medalhas

- Só haverá lugar a Prize Money se o número de equipas inscritas no escalão for igual superior a 7 na
etapa.
17 – Disciplina:
Realça-se que no caso de surgir qualquer distúrbio causador de danos (de qualquer tipo ou género), a
Comissão Organizadora imputará todas as responsabilidades ao designado responsável da equipa,
podendo ser esta, inclusive, desclassificada do torneio:
- A todas as atitudes/condutas que não estejam de acordo com o espírito desportivo e de fair-play, será
aplicado o regulamento disciplinar em vigor para a competição.
18 – Arbitragem:
A indicação dos árbitros é da responsabilidade da A.A.P. em função das disponibilidades dos inscritos
para o Andebol Praia.
19 – Casos Omissos:
Todos os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora.
20 – Informações:
Estas e outras informações estarão disponíveis no site da Associação de Andebol do Porto em
www.andebolporto.pt

