REGULAMENTO PR02 E PR03

Época 2017/2018

Regulamento Especifico de Prova

Introdução
Com este regulamento pretende-se condicionar de alguma forma o jogo promovendo
a participação de todos e o desenvolvimento de diversas competências individuais
quer ofensivas quer defensivas tornando o jogo mais rico enquanto instrumento de
aprendizagem.
A Aprendizagem será tanto maior quanto o número de estímulos diferentes a que o
atleta está sujeito. Daí a obrigatoriedade de 2 sistemas defensivos distintos que
obrigam a quem defende ter comportamentos diferentes e estímulos diferentes, mas
também provocar o mesmo em quem ataca. As competências que os atletas
desenvolvem a atacar e defender sistemas defensivos distintos coloca-os em confronto
com problemas distintos o que os leva a encontrar outras soluções.
Este regulamento pretende fazer do jogo e da competição um valioso instrumento de
aprendizagem para os nossos atletas.

Regulamento

OBS: Este regulamento só se aplica às séries identificadas com o escalão Minis

1º) Esta prova respeitará o Regulamento da International Handball Federation tendo as
seguintes alterações:

2º) Tempo de Jogo: duas partes de 20 Minutos divididas por períodos de 10 minutos;

3º) Número de Jogadores: mínimo definido pelas regras da FAP; máximo 16;

4º) Equipas Mistas: pode haver equipas mistas somente na PR02:

5º) Aspectos técnicos: Reposição da Bola pelo Guarda-redes nos 4 metros, os
jogadores adversários têm de estar fora dos 9m;

5.1) Defesas: no 1º período é individual (em meio campo ou campo inteiro), no
2º é livre, no 3º período 3x3 no 4º período é livre.
5.2) Sistemas defensivos mistos são proibidos durante todo o jogo.
5.3) O guarda-redes não pode sair do meio-campo defensivo.
5.4) No 1º e 3º Períodos existe Substituição Pedagógica*.
* Entende-se por substituição pedagógica a entrada de um jogador aquando a
exclusão de outro. Findo o tempo de exclusão o atleta excluído deverá entrar em
campo, quando a equipa tiver a posse de bola.

6º) Os Jogadores inscritos na ficha de jogo têm de participar em pelo menos um
período completo
6.1) Durante o período não há substituições, exceto se se verificar um caso de
lesão grave ou em situações descritas neste regulamento.
6.2) Os árbitros deverão anotar no início de cada período o número dos
jogadores que vão participar nesse período.
6.3) O não cumprimento do ponto 8 leva a falta de comparência da equipa no
jogo e incorre no regulamento disciplinar da FAP. Este fato será relatado nas
ocorrências disciplinares do Relatório dos árbitros.

7º) A violação destes aspectos dá sanção progressiva ao oficial A e respectiva inversão
do jogo. O Oficial A deve ser, numa primeira fase alertado para o incumprimento.
8º) Não há time-outs.

9º) Este Regulamento será aplicado na Prova PR02 e PR03 da Associação de Andebol
do Porto, nas séries identificadas com o escalão Minis, até que saia comunicado a
anulá-lo.

