ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO
COMUNICADO
Tendo em consideração a necessidade de prestar alguns esclarecimentos relativos à
competição da modalidade de andebol de praia para presente época de 2017/2018, a
Associação de Andebol do Porto vem comunicar e esclarecer o seguinte a todos os clubes e
demais entidades interessadas que se encontram a participar nas suas etapas de andebol de
praia:
1 – Os regulamentos em vigor aplicáveis á modalidade de andebol de praia, também para o
circuito regional da Associação de Andebol do Porto, são os regulamentos emanados pela
Federação de Andebol de Portugal, complementados com o regulamento regional da Associação
de Andebol do Porto.
TREINADORES:
2 – Nos escalões de séniores e sub 18 anos, é obrigatória a presença de um treinador de acordo
com o artigo 8.º do Regulamento de Andebol de Praia da Federação de Andebol de Portugali,
sujeitando-se todos os incumpridores às sanções regulamentares previstas no Regulamento
Disciplinar da Federação de Andebol de Portugal (Cfrt. Art.º 16.º, n.º 1 do RAPFAP).
3 – No escalão de sub 15 anos, não previsto no já citado regulamento federativo de andebol, a
Associação de Andebol do Porto, autoriza a título excepcional para a presente época de
2017/2018, que os jogos decorram apenas com a presença obrigatória de um oficial responsável
de maior idade, devidamente identificado e inscrito pela respectiva equipa.
4 – Na situação anteriormente prevista para o escalão de sub 15 anos, deve a comissão técnica
responsável pela prova ser previamente avisada do evento, ficando esta com a responsabilidade
técnica referente ao jogo em questão.
PROTESTOS: ii
5 - A apresentação de um protesto referente a um qualquer jogo, terá obrigatoriamente de
constar do boletim do jogo, nos termos regulamentares, devendo também ser depositada de
imediato e logo após o fim do jogo protestado a taxa correspondente (Cfrt. Título 8, Subtítulo 1,
Capitulo V, Art.º 72.º do Regulamento Geral da Federação de Andebol de Portugal e
Associações).
6 – As alegações deverão ser apresentadas pela entidade protestante no prazo de duas horas
após o final do jogo protestado, tratando-se de um jogo intermédio do torneio ou etapa.
7 – Se for o último jogo do torneio ou etapa, o prazo para apresentação das respectivas
alegações será apenas de uma hora.
8 – A Comissão Técnica e Disciplinar encarregada de analisar o processo relativo ao protesto,
com a presença mínima de pelo menos três dos seus elementos, proferirá na hora seguinte à
apresentação das alegações da entidade protestante, uma decisão ainda que abreviada,
escrevendo em momento posterior e oportuno, sempre com a brevidade possível e dentro da
legalidade, a decisão devidamente sustentada.
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO
EQUIPAMENTOS A USAR PELAS EQUIPAS CONCORRENTES
9 – Os equipamentos a usar pelas equipas concorrentes terá obrigatóriamente que ser de cor
uniforme, apenas se diferenciando obrigatoriamente dos equipamentos dos guada redes que
serão também iguais entre si.
10 – Não é permitido o uso de qualquer tipo de vestuário de cor distinta do equipamento
original, aliás, conforme regra em vigor para o andebol “in door”.
EQUIPAS DE LETRA A E DE LETRA B:
11 – Em cada uma das etapas as formações relativas às equipas de Letra A e de Letra B, são
estanques, do início ao fim da etapa que estiver em questão.
TOLERÂNCIA E FALTA DE COMPARÊNCIAiii:
12 – O tempo de tolerância, relativamente à hora marcada para o início dos jogos é de 10
minutos, conforme o declarado no art.º 14.º do Regulamento Regional da Associação de
Andebol do Porto. Passado este período de tempo as sanções desportivas e regulamentares
legais, são as constantes do segundo período do mesmo artigo.
Anexam-se cópias dos Regulamento de Andebol de Praia da Federação de Andebol de Portugal
e do Regulamento Regional da Associação de Andebol do Porto que, aliás, constam dos
respectivos “sites”.
Porto, 4 de Julho de 2018.
A DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO

i

Art.º 8
Treinadores e Dirigentes
1. Uma equipa tem que ter um Treinador com o mínimo de Grau 1 e um Dirigente presentes em cada jogo.
2. Apenas o Dirigente pode acumular a função de jogador ou de Treinador (e desde que tenha o mínimo de Grau 1).
3. Não é permitido acumular a função de jogador e Treinador.
4. O Dirigente de uma equipa é o representante da mesma e o elo de ligação entre a organização e a equipa que representa.
ii

A comissão Técnica e Disciplinar da Associação de Andebol do Porto para a presente época de andebol de praia de 2017/2018 é
constituída pelos Senhores Liliana Couto; Sérgio Sousa; Mário Rocha; Luís Silva; Carlos Sousa; Nuno Miguel; e, Albino Rodrigues.
A Comissão Técnica e Disciplinar necessita no mínimo obrigatório da presença de três dos seus elementos para proferir uma
decisão sobre um protesto.
iii

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.
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