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1. Introdução
A Associação de Andebol do Porto (AAP) ao contemplar no seu plano
anual de atividades, os Encontros Regionais de Bambis (ERB) pretende,
proporcionar aos participantes um espaço lúdico-desportivo, em torno do
andebol. Aspira ainda, à possibilidade de partilha de experiências e de
oportunidades para novas amizades e convívio entre todos.
A qualidade das atividades físicas e desportivas a realizar, assim como a
adoção de uma atitude e participação positiva por parte de todos aqueles que
se relacionam diretamente com o jovem praticante (treinadores, dirigentes,
família…), contribuirão para o aumento dos índices de recrutamento e
fidelização dos jovens à modalidade.
As diretrizes que constam neste documento, aplicam-se a todos os
Encontros Regionais de Bambis da Associação de Andebol do Porto, podendo,
em caso de necessidade, serem alteradas.

2. Modelo de Organização do Encontros Regionais de Bambis
De acordo com as particularidades subjacentes às idades dos praticantes
e tendo em atenção a fase de iniciação da sua formação desportiva, as
atividades físicas e desportivas, devem ser organizadas num contexto de ensinoaprendizagem que faça apelo à estabilização, consolidação e refinamento das
habilidades motoras básicas e ao desenvolvimento das habilidades motoras
específicas do andebol.
Igualmente importante nesta fase, são os meios de ensino a privilegiar,
sendo recomendável, neste âmbito, recorrer aos jogos pré-desportivos, aos
exercícios, (organizados sob a forma de percursos e estações) e ao jogo.
O modelo de organização dos Encontros Regionais de Bambis que a AAP
pretende desenvolver, assenta na realização de dois tipos de eventos distintos a
serem realizados em diferentes momentos: os Festand´s e os Torneios (figura 1).

FESTAND´S
ENCONTROS
REGIONAIS DE
BAMBIS
TORNEIOS

Figura 1 – Organização dos Encontros Regionais de Bambis.
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2.1 Festand`s
Os Festand´s assumem-se como o evento de referência para este
escalão etário.
Consideramos que o jovem praticante ao longo da época desportiva,
deverá participar, aproximadamente em dez Festand´s (um por mês).
Esta condição, pode ser facilmente concretizável se, cada um dos Clubes
que apresenta jogadores com idades compatíveis com as do escalão Bambis,
organizar o seu Festand (com a colaboração da AAP, sempre que necessário).
As atividades a desenvolver nestes eventos (dependentes dos recursos
humanos e materiais) devem estar enquadradas com os conteúdos de ensino
previstos para esta faixa etária: Habilidades Motoras (HM) Básicas e Específicas e
Jogos, organizadas sob a forma de circuitos/estações e diferentes tipos de jogos
(pré-desportivos e 5x5).
A figura 2, apresenta uma proposta de organização muito simples de um
Festand. O estabelecimento de seis estações, permitirá, no mínimo, a
participação de oito ou nove equipas/clubes.

Estação 4
HM Básicas
Estação 2
Jogo pré-desportivo

(saltos, giros, equilíbrios)

Estação 5
HM Específicas

Estação 1
Jogo 5x5

(dribles, fintas, remates…)
Estação 3
Jogo de cooperação

Estação 6
HM Básicas
(deslocamentos,
lançamentos e receções)

Figura 2 – Proposta de organização de um Festand.
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2.2 Torneios
Os Torneios, realizam-se ao sábado ou domingo, com uma frequência
quinzenal, contando com a participação de 3 equipas.
A equipa da casa é responsável pela organização da atividade que se
divide em 2 momentos distintos (figura 3):
1. Circuito/estação de habilidades e
2. Jogos 5x5.

CIRCUÍTO/ESTAÇÕES
DE HABILIDADES
TONEIOS
JOGOS 5X5
Figura 3 - Organização dos torneios.

Ao nível dos horários das atividades (circuito/estações de habilidades e
jogos 5x5), como exemplo, podem ser organizados da seguinte forma (quadro 1):
Atividade

Hora

CIRCUÍTO/ESTAÇÕES DE HABILIDADES

09:30H

Jogo 1

10:00h

Jogo 2

10:30h

Jogo 3

11:00h

Quadro 1- Horário das atividades. Exemplo.

Os clubes devem enviar as marcações, indicando as horas, o pavilhão
e se organizam as estações, para o email da Associação de Andebol do Porto.

2.2.1. Torneios: Circuitos/Estações de habilidades
Os circuitos ou estações de habilidades motoras (básicas e específicas),
serão organizadas pelos clubes da casa e devem realizar-se antes dos jogos 5x5.
Os circuitos/estações devem ser de fácil organização (montagem e
desmontagem do material) e simples, no que diz respeito à realização das tarefas
por parte dos praticantes.
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Devem ter um tempo máximo de duração total de 20 a 25 minutos,
possibilitando que cada equipa, realize uma tarefa durante seis a oito minutos,
aproximadamente, caso se organize um total de três estações (figura 4).
Os circuitos ou estações de habilidades motoras (básicas e específicas)
devem ser constituídos por tarefas ou atividades muito próximas (mais simples)
das organizadas nos Festand`s.
Cada um dos três treinadores responsáveis, supervisiona a sua equipa na
respetiva estação.
Nos anexos deste documento, segue um conjunto de propostas para a
organização de algumas estações ou jogos pré-desportivos.

Estação 1
(saltos, giros, equilíbrios

6/8 minutos

Estação 2
(deslocamentos,
lançamentos e receções)

Estação 3
(dribles, fintas, remates…)

6/8 minutos

6/8 minutos

Figura 4 – Organização das estações, rotação, tempo e habilidades.

2.2.2 Torneios. Jogo 5x5
Os jogos 5x5, realizam-se após a desmontagem dos circuitos ou estações
de habilidades motoras.
As três equipas participantes, vão jogar entre si (dois jogos cada) num total
de seis períodos, com a duração de oito minutos, cada.
A equipa da casa, realiza o primeiro e o último jogo.
Os jogos devem assumir um caráter recreativo e de aprendizagem, sendo
obrigatoriamente asseguradas as seguintes condições de realização nos 6
períodos de jogo:
1.

Marcador – Inexistência do registo do número de golos (no boletim de
jogo e no marcador do pavilhão), ocorridos ao longo do jogo e no seu
final.
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2. Participação dos jogadores - Aproximação do limite máximo e mínimo
de participação no jogo. Sempre que possível, o número de períodos
de jogo realizados por cada atleta deve ser igual. Na impossibilidade
de garantir esta situação, a diferença de períodos do jogo realizados
por cada jogador, não pode ser superior a 1. O quadro nº 2, abaixo
apresentado, indica o número máximo e mínimo de períodos (6
períodos distribuídos por 2 jogos), que cada jogador deve participar,
de acordo com o número total de inscritos no boletim de jogo.
Nº de jogadores
inscritos

Nº máximo de
períodos por jogador

Nº mínimo de
períodos por jogador

6

5

5

7

5

4

8

4

3

10

3

3

12

3

2

14

3

2

Quadro 2 – Participação nos 6 períodos. Número máximo e mínimo de períodos
por jogador.

Antes do início de cada jogo, o oficial de cada equipa deverá entregar
na mesa, juntamente com a lista de participantes, a distribuição dos
jogadores do 1.º, 2.º e 3.º períodos (correspondente ao 1.º jogo). Os
mesmos procedimentos serão realizados antes do início do 2.º jogo.
A participação nos 6 períodos, deve ser dividida pelos 2 jogos. Por
exemplo, quem participa em 3 períodos, distribui, 2 períodos num jogo
e 1 período no outro (indiferente ser o 1.º ou 2.º jogo). Quem participa
em 2 períodos, distribui 1 por cada jogo.
3.

Proteção do jogador com bola - No lançamento de saída (após golo)
realizado pelo guarda-redes e no lançamento de baliza (após
remate, falta, etc…), os jogadores adversários têm de estar no seu
próprio meio campo.

4. Organização defensiva- Utilização da defesa individual nos 6 períodos
de jogo.
5. Substituição pedagógica- Nas situações de lesão, exclusão ou
desqualificação (duração de 1 minuto).
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Consideram-se ainda muito importantes, as seguintes recomendações
para todos os responsáveis técnicos, na realização dos 6 períodos de jogo:
1. Equilíbrio de forças - Acordo entre treinadores para que em cada
período de jogo, exista uma aproximação entre as equipas
participantes ao nível da estatura e das competências ou prestação
motora;
2. Proteção

do

jogador

com

bola

–

Sensibilização

para

uma

atitude/colocação do defesa a uma distância de 0,5/1 metro do
jogador com bola. Esta condição, possibilita ao jogador com bola,
melhorar a manipulação da mesma, levantar a cabeça e observar
melhor o jogo e ter mais tempo para decidir. O defesa, por sua vez,
poderá melhorar a orientação dos apoios, o enquadramento
defensivo, o desarme e as marcações de interceção à linha de passe
e ao adversário, sem recorrer a faltas grosseiras (agarrar, empurrar …);
3. Condicionamentos no jogo – Acordo entre treinadores para a
utilização em um ou mais períodos de jogo de limitações. Por exemplo,
aplicação de 1 drible por jogador após receção da bola. Esta
condição, permitirá que o atleta realiza 3 apoios, drible e efetue mais
3 apoios.
4. Postos específicos – Alternância na ocupação do posto de guardaredes e dos restantes postos específicos.
5.

Arbitragem – Deve ser assegurada por um elemento conhecedor das
regras do jogo e das caraterísticas do jovem praticante. Deve ser
utilizada a exclusão (pedagógica) nas situações previstas, no sentido
de formar o jogador para a prática da modalidade. A inibição da
aplicação

desta

medida,

perante

ações

grosseiras

(agarrar,

empurrar…) não contribui para o desenvolvimento do faltoso,
atendendo a que não há qualquer tipo de consequência para uma
atitude comportamental desajustada do mesmo.

2.2.2.1. Regulamento Técnico Pedagógico
Esta prova respeitará o Regulamento da Federação de Andebol de Portugal
apresentando as seguintes adaptações:
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Regra 1- Terreno de jogo
1.1. O terreno de jogo
 Deverá existir uma zona de segurança à volta de todo o terreno jogo, com uma
largura mínima de 1 metro na zona das linhas laterais e 2 metros na zona das
linhas de saída de baliza.
 O terreno de jogo é um retângulo consistindo em duas áreas de baliza iguais e
uma área de jogo.
 O terreno de jogo (adaptado) pode ser constituído pelas marcações do campo
de mini andebol, campos reduzidos ou de basquetebol. Nesta última situação,
devem ser somente desenhadas as áreas que podem ser circulares ou em forma
de trapézio (figura 5).

Figura 5 – terreno de jogo adaptado com as áreas circulares ou em trapézio.

1.2. A baliza
 Deverão, obrigatoriamente, serem iguais e terão de estar presas ou lastradas,
de forma a evitar que caiam ou saiam do sítio. Devem ser utilizadas:
o

Balizas formais adaptadas – 1,60 metros x 3.00 metros, ou

o

Balizas reduzidas - 1,60 metros x 2,40 metros

Regra 2- Tempo de jogo e time-out
2.1. Tempo de Jogo
 O jogo será dividido por 3 períodos de 8 minutos cada.
 Entre cada período (do 1.º para o 2.º e do 2.º para o 3.º), haverá 2 minutos de
paragem.
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2.2. Time-out
 Não há lugar a time-outs ao longo dos três períodos de jogo.
Regra 3- A bola
 Bola tamanho 0.
Regra 4 - A equipa, substituições e jogadores lesionados
4.1. A equipa
 A equipa pode ser constituída por jogadores do género masculino e feminino
(mista).
 Está autorizada a participação de atletas femininas nascidas no ano de 2009,
desde que seja a sua 1ª inscrição;
o

1 – O não cumprimento do aqui estabelecido, levará a atleta
incumpridora a ser punida disciplinarmente e a título individual, de
acordo com as regras estabelecidas no Regulamento Disciplinar da
Federação de Andebol de Portugal, relativamente ao uso indevido
de atletas.

 A equipa é constituída no máximo por 14 jogadores e no mínimo por:
o

1ª Onda – Mínimo 6 jogadores;

o

2ª Onda – Mínimo 7 jogadores;

o

3ª Onda e restantes – Mínimo 8 jogadores;

 Apenas 5 jogadores (o guarda-redes mais 4 jogadores de campo), no máximo,
poderão estar presentes no terreno de jogo ao mesmo tempo. Os restantes
jogadores são suplentes.
 A participação dos jogadores nos jogos (6 períodos), deve obedecer ao número
máximo e mínimo de períodos por jogador, apresentado no quadro 2 deste
documento.
4.2. Substituições e jogadores lesionados
 Não há direito a substituições no decorrer de cada um dos períodos do jogo.
 É possível realizar uma substituição pedagógica* em caso de lesão grave.
 *Entende-se por substituição pedagógica a entrada de um jogador para o lugar
do atleta lesionado.
Regra 5 – O guarda-redes
 O guarda-redes não pode sair do meio-campo defensivo.
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Regra 8 – Faltas e condutas antidesportivas
 Não é permitido:
o

Arrancar ou bater na bola que se encontra nas mãos de um
adversário;

o

b) Bloquear um adversário com braços, mãos, pernas, empurrá-lo
ou afastá-lo utilizando qualquer parte do corpo para o efeito. Isto
inclui o uso perigoso dos cotovelos, tanto numa posição inicial
como em movimento;

o

c) Agarrar um adversário pelo corpo ou pelo equipamento mesmo
que este possa continuar a jogar;

o

d) Correr ou saltar contra o adversário.

 A falta deve ser sancionada de forma progressiva, começando com uma
advertência, seguindo-se exclusões de e desqualificação (1 minuto).
 Em situação de exclusão ou desqualificação, aplica-se a substituição
pedagógica. Findo o tempo de exclusão, o atleta sancionado deverá entrar
em campo, quando a equipa tiver a posse de bola.
Regra 10 – O lançamento de saída
 O início de jogo do 1.º e do 3.º período é feito a partir do meio-campo após
sorteio (exemplo: no 1.º período inicia a equipa A, no 3.º período inicia a equipa
B).
 A reposição da bola no início do 2.º período, é efetuada no local onde se
encontrava a bola, no momento em que terminou o 1.º período.
 O lançamento de saída após golo é executado pelo guarda-redes, dentro da
sua área. Nesta situação, todos os jogadores têm de estar no seu próprio meio
campo.
Regra 12 – O lançamento de baliza
 Um lançamento de baliza é concedido quando um jogador da equipa
adversária viola a área de baliza; O guarda-redes controla a bola na área de
baliza ou a bola está parada no solo da área de baliza; Um jogador da equipa
adversária tenha tocado a bola que estava a rolar no solo dentro da área de
baliza; Quando a bola cruza a linha de saída de baliza, depois de ter sido
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tocada em última instância pelo guarda-redes ou um jogador da equipa
adversária.
 Considera-se que o lançamento de baliza foi executado quando a bola,
lançada pelo guarda-redes, ultrapassou completamente a linha da área de
baliza.
 No lançamento de baliza, os jogadores adversários têm de estar no seu próprio
meio campo.
Regra 17 – Os árbitros
 A arbitragem do jogo deve ser informal, sendo da responsabilidade de um
árbitro.
 O árbitro deve ter conhecimento do regulamento do jogo e ajustar a sua
intervenção às caraterísticas dos participantes.
 A arbitragem nos escalões etários mais baixos deve se pautar pela:
o Tolerância, nos apoios, dribles e gestos técnicos;
o Rigor, na violação das linhas;
o Firmeza, na conduta para com o adversário - não permitir, de forma
alguma, ações de agarrar, empurrar…
Regra 18 – O oficial de mesa
 Têm como principais funções:
o Verificar o boletim de jogo e a lista de participantes (número de
jogadores inscritos);
o Não há registo (no boletim de jogo e no marcador do pavilhão) do
número de golos ocorridos ao longo do jogo.
o Confirmar que os jogadores inscritos na ficha de jogo, participam no
número máximo e mínimo de períodos de jogo definidos pelo atual
regulamento: os jogadores que realizem 2 períodos no 1º jogo, apenas
poderão participar num período do 2.º jogo. Esta condição, significa que
cada atleta pode participar no máximo em 3 períodos e no mínimo em 2
períodos de jogo, em cada concentração.
o

1 – Para efeitos da verificação legal de acordo ainda com o
estabelecido neste preceito regulamentar, os clubes terão
obrigatoriamente de remeter a lista de participantes e o boletim
referente ao jogo em causa até 48 horas após a sua realização.
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3. Norma Remissiva
Em caso de incumprimento deste regulamento serão aplicadas
subsidiariamente e, também para efeito qualquer sanção, as normas
estabelecidas nos Regulamentos Disciplinar da Federação de Andebol de
Portugal e Geral da Federação de Andebol de Portugal e Associações.

4. Apoio aos Festand’s
Foi aprovado na reunião da Direção realizada em 13 de Setembro de 2018,
o seguinte Regulamento de apoio aos Clubes Filados na realização de Festands:
O apoio será concedido ao Clube organizador do Festand, depois de
validada a apresentação do Relatório Final, sempre processado por Nota de
Crédito, desde que se trate de uma prova que tenha sido oficialmente aprovada
pela AA Porto.
O apoio será um Crédito em Conta corrente ao Clube organizador, em
função do número de atletas e pela organização do evento. No total cada
Festand poderá ter como apoio máximo 150€ (45€ pela organização e 7,5€ por
atleta bambi inscrito na FAP, até ao máximo de 14 atletas).
Sendo nesta altura, este o único apoio previsto pela AA Porto, para a
realização de Festands, define-se desde já que este apoio não é acumulável,
com outros apoios que possam vir a existir na AA Porto.
Todos os clubes que pretendam organizar um Festand deverão preencher
o documento denominado de “Projeto de Organização de Festand”, que se
encontra mais a baixo neste documento, e enviar para a AAP para a mesma
divulgar por todos os clubes e recolher as inscrições.
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ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO
PROJECTO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAND
ÉPOCA 2017/2018

CLUBE
DATA

HORA

DURAÇÃO

LOCAL
CONCENTRAÇÃO
Nº TOTAL DE EQUIPAS PARTICIPANTES (incl. Clube
Organizador)

Nº DE EQUIPAS A INSCREVER PELA AAP
Nº MAXIMO DE JOGADORES POR EQUIPA
DATA LIMITE DE
INSCRIÇÃO
Nº DE CAMPOS

Nº ESTAÇÕES DE
HABILIDADES

MATERIAL INDISPENSÁVEL

OBSERVAÇÕES

CONTACTO
PODEM SER ANEXADOS AO PROJECTO DOCUMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS

GAB. TÉCNICO AAP
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5. Estações/Circuitos de habilidades e jogos
A colocação das Estações/Circuitos de habilidades e jogos em 3 espaços
distintos, facilita a organização da atividade, na medida em que distingue
claramente o que realizar em cada uma e permite uma rotatividade, sem perda
de tempo (sentido dos ponteiros do relógio, por exemplo).
De acordo com o escalão etário, recomenda-se um conjunto de
atividades baseadas na melhoria e desenvolvimento das:
- Habilidades motoras básicas: locomoções; destrezas; perceções;
coordenações; saltos; deslocamentos; equilíbrios; manipulações; lançamentos e
receções.
- Habilidades motoras específicas: fintas; mudanças de direção; passes;
dribles e remates.
Exemplos de atividades:
Estação 1: Estafetas
Objetivo: melhorar as habilidades motoras específicas (drible, ciclo de apoios e
remate).
Material: bolas; sinalizadores e arcos (giz ou fita adesiva, no caso de não ter).
Duração: aproximadamente 8 minutos.
Variantes: organização de estafetas de acordo com material disponível e
imaginação do treinador.

Figura 6 – Estação 1: Estafetas
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Estação 2: Jogo pré-desportivo “Bola ao capitão”
Objetivo: melhorar as habilidades motoras específicas em contexto de jogo
(passe, receção, drible, desmarcação, marcação, interceção, desarme…).
Material: bola, espaço de jogo, marcar um quadrado ou linha para o “capitão”.
Duração: aproximadamente 8 minutos.
Variantes: organização do jogo de acordo com número de atletas, podendo
inserir um joker, utilização de drible unitário por atleta, sem drible, etc…

Figura 7 – Estação 2: Bola ao capitão

Estação 3: Circuito de Obstáculos
Objetivo: melhorar as habilidades motoras básicas (saltos, equilíbrios e
destrezas…) e habilidades motoras específicas (ciclo de apoios e remate)
Material: bolas; arcos (giz ou fita adesiva, no caso de não ter); banco sueco e
barreiras.
Duração: aproximadamente 8 minutos.
Variantes: organização do circuito de obstáculos de acordo com material
disponível e imaginação do treinador.

Figura 8 – Estação 3: Circuito de obstáculos.
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6.Anexos
Exemplo de Baliza Adaptada (1,60m x 3,00m)

Exemplo de Baliza reduzida - 1,60 metros x 2,40 metros
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7.Quadro Resumo
Formato
jogo

Terreno
jogo

Baliza

Bola

Tempo de
jogo

A equipa
Nº jogadores/participação
Máximo de 14 jogadores inscritos e
mínimo de:

2 Jogos

3 Períodos de
8 minutos
cada jogo
5x5

28mx15m
20mx20m 1,60x2,40
20mx13m

0
2 Minutos de
paragem
entre
períodos, do
1.º para o 2.º
e do 2.º para
o 3.º

1.ª Onda

2.ª Onda

6
Jogadores

7
Jogadores

3.ª Onda
e
restantes
8
Jogadores

Número de períodos que um
jogador pode jogar:
Nº
Nº
Nº
jogadores máximo mínimo
inscritos
períodos períodos
6
5
5
7

5

4

8

4

3

10

3

3

12

3

2

14

3

2

Regulamento
técnico-pedagógico
 Não há registo dos golos/marcador (no
pavilhão e no boletim de jogo).
 Não há lugar a time-outs ao longo dos 6
períodos de jogo.
 Não há direito a substituições no decorrer de
cada um dos períodos do jogo.
É
possível
realizar
uma
substituição
pedagógica* em caso de lesão grave, exclusão
ou desqualificação (duração de 1 minuto)
 O guarda-redes não pode sair do meio-campo
defensivo.
 O início de jogo do 1.º e do 3.º período é feito a
partir do meio-campo após sorteio.
 A reposição da bola no início do 2.º período, é
efetuada no local onde se encontrava a bola,
no momento em que terminaram os períodos
anteriores.
 O lançamento de saída após golo é
executado pelo guarda-redes, dentro da sua
área. Todos os jogadores adversários têm de
estar no seu meio campo.
 No lançamento de baliza, todos os jogadores
adversários, têm de estar no seu meio campo.
 Organização defensiva: defesa individual em
todos os períodos.
 Não são permitidas organizações defensivas
mistas.
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