

ÉPOCA2021-2022 

PO09–CAMPEONATONACIONAL1ªDIVISÃOFEMININA 
(RegulamentoaprovadoemReuniãodeDireçãode2 2dejulhode2021) 


REGULAMENTODAPROVA 


Artigo1.º 
Prémios 
1. AoCampeãoNacionalseráatribuídaumaTaçaevinteecincomedalhas. 
2. AparticipaçãonasCompetiçõesEuropeiasseráefetuadadeacordocomorankingdaEHF
paraaÉpoca2022-2023ecombasenosseguintescritérios: 
a. CampeãoNacional–EHFCup1; 
b. 2.ºClassificado–EHFCup2; 
c. 3.ºClassificado-EHFCup3; 
3. O disposto no número anterior poderá ser objeto de ajustamento, caso a EHF altere a
estrutura,ouoscritériosdeparticipaçãodasequipasPortuguesas. 
4. AdesignaçãodosdiferentesrepresentantesparaascompetiçõeseuropeiasdeClubesteráde
ser ratificada pela Direção da FAP, tendo em consideração as condições económicas,
desportivas,deinfraestruturasdesportivasedeMarketingdecadaumdosClubes,podendo
ser efetuadas substituições quando os clubes não cumpram objetivamente com tais
requisitos; 
5. OCampeãoNacionalficaapuradoparaadisputadaSupertaçadaÉpoca2022-2023. 
6. Qualquer clube ousociedadedesportivaquenãoseinscrevanaprovaeuropeiaparaaqual
adquiriu o respetivo direito desportivo fica sujeito à aplicação da sanção de multa entre
10.000€a25.000€; 


Artigo2.º 
Participantes 
1. Clubes: 
a. No Campeonato Nacional da 1ª Divisão participam os Clubes qualificados e que se
inscreveremregulamentarmente(Requisitosdeparticipaçãonostermosdoanexo10do
ComunicadoOficialn.º1época2021-2022); 
b. OsClubesterãoqueenviaremformatodigital,fotografiasdeboaqualidadedaequipa,
assimcomoindividuaisdasJogadoraseequipatécnica,eenviarasfichasdejogadoras
comosdadosantropométricosatéaodia10-09-2021; 
c. As deslocações às Regiões Autónomas dosclubesparticipantesficamcondicionadase
sãosempreefetuadasdeacordocomoscritériosdefinidosemComunicadoOficialda 
FAP. 

2. Jogadoras: 
a. Podem participar as jogadoras de acordo com o anexo 3doComunicadoOficialn.º1
época2021-2022; 
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b. Os Clubes têm de inscrever no boletimdejogoeestarpresentesfisicamente,emcada
jogo, um mínimo de 12 Jogadoras. O incumprimento do disposto no presente artigo
determinaaaplicaçãodemultade€60,00(sessentaeuros)porcadajogadoraemfalta. 
3. Treinadores: 
a. De acordo com as qualificações estipuladas no anexo 7 do Comunicado Oficial n.º 1
época2021-2022. 

Artigo3.º 
ModeloCompetitivo 
1. FASE ÚNICA – Será constituída uma zona única de 14 Clubes, jogando TxT a 2 voltas
(jornadasduplascomosClubesdaregiãoAutónomadaMadeira). 
2. Ao1.ºclassificadoéatribuídootítulodeCAMPEÃONACIONAL; 
3. O11ºe12ºClassificadodisputamProvadeApuramentocomo2º.classificadodafasefinal
da PO10, apurando uma equipa para disputar a PO.09 na época seguinte. O 13º e 14º
classificados, na época seguinte, participam no Campeonato Nacional da 2º. Divisão -
PO10. 
4. Osseisprimeirosclassificadosda1ª.Fasedocampeonatonaépocaanterior,sãocabeçasde
série,nãosedefrontandoentresi,nos1/16daPO23-TaçadePortugal. 


Artigo4.º 
Desempates 
1. Em caso de igualdade pontual de qualquer fase, a classificação é estabelecida de acordo
comoestipuladonoRGdaFederaçãoeAssociações. 


Artigo5.º 
HoráriodosJogos 
1. Exceto no caso de acordo expresso entre os Clubes, ou de marcação efetuada pela
Federação, cabe ao Clube visitadomarcaroshoráriosdecomeçodosjogosnoquadrodas
seguintesopções: 
a. Nas jornadas duplas os jogos têm obrigatoriamente de ser disputados em dois dias
seguidos. 
b. Apenaspodeserequacionadaaalteraçãodo2.ºjogoquandodevidamentejustificado. 
c. Os jogos coincidentes com as Competições Europeias são marcados segundo os
seguintesprincípios: 
i) Poderão ser designadas outras datas, a determinar pela Federação, face às
necessidadeseinteressesdasSeleçõesNacionais,ouemfunçãodosresultadosde
sorteio para as Competições Europeias de Clubes, ou acordadas pelos clubes
intervenientes; 
ii) A marcação dos jogos tem de ser feita até 7 dias após o sorteio de cada
eliminatória. O não cumprimento do prazo referido implica a marcação pela
Federaçãododiaehoradojogo. 

ÉPOCA2021-2022 
REGULAMENTODESPORTIVODAPO09–CAMPEONATONACIONAL1ªDIVISÃOFEMININA 

2 




2. Os dias e horários para os clubes procederem à marcação de campos e horas serão
comunicadosemdocumentodesorteio. 
3. OsjogosreferentesàúltimajornadadeFasesdisputadasnosistemadecasa/forarealizam-se
todosnomesmodiaeàmesmahora. 
4. Os Clubes que não indiquem à FAP dentro dosprazosestabelecidosashoraselocaisdos
jogos a disputar na condição de visitados, ou o façam não respeitando o que está
regulamentado,terãoosseusjogosmarcadospelaFAP; 
5. Depois desta marcação,sóporacordoentreosClubesenostermosregulamentaresojogo
poderá ser alterado, sujeitando-se o Clube a todas as penalizações previstas como se a
marcaçãofossesua,nocasodojogonãosepoderrealizar. 
6. SalvoacordoentreosClubesintervenientes,osjogosqueenvolvamequipasdocontinentee
das regiões autónomas terão que serobrigatoriamentemarcadosemhorárioquepermitao
regressodaequipavisitantenoúltimovoododiadojogo. 


Artigo6.º 
CoordenadoresdeSegurança/DiretoresdeCampo 
1. OsClubesdeverãoinscrevernosjogosrealizadosnasituaçãodevisitadosumCoordenador
de Segurança/Diretor deCampo,nostermosconsignadosnoRegulamentoGeraldaFAPe
Associações,nomeadamentenoSubtítulo2doTítulo8. 
2. Na presente prova os clubes ficam sujeitos às normas de segurança divulgadas em
ComunicadoOficialpelaFAP. 
3. OCoordenadordeSegurança/DiretordeCampoéresponsávelporgarantirascondições
pararegistoemVídeodecadajogoporoperadoresdequalquerdosclubesparticipantes
napresentecompetição,naTaçadePortugal,enaSupertaça,devendo,ainda,garantir: 
a. Localpróprioparaarecolhadeimagensvídeo; 
b. QueoutraspessoasnãoidentificadasouautorizadasnãopossamobterregistoemVídeo; 
c. Informar a Federação, através do Delegado ao Jogo ou equipa de arbitragem, de que
pessoasouentidadesidentificadasforamautorizadasafazerregistosaojogo; 
4. Oincumprimentododispostonopresenteartigodeterminaaaplicaçãodasançãoacessória
derejeição,ounãoaceitaçãodainscriçãodoreferidoCoordenadordeSegurança/Diretorde
Campo,comtodasasimplicaçõesdaídecorrentes. 
5. Qualquer participação contra o Coordenador de Segurança/Diretor de Campo designado
paraojogo,ouqualqueroutromesmosemestaremfunçõesnaquelejogo,emocorrências
denaturezadisciplinar,determina: 
a. Asuspensãoimediatadessasfunções; 
b. A aplicação até ao limite máximo das sanções disciplinares aplicáveis no R.G. da
FederaçãoAssociações; 
c. Aaplicaçãoaoclubedasançãopecuniáriade500,00€a2500,00€,paraalémdetodasas
consequênciasprevistasnoR.G.daFederaçãoeAssociações. 
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Artigo7.º 
OficiaisdeMesadeClube
Aplica-seoestipuladonoregulamentodasfunçõesdeoficiaisdemesadeClubesCROM–Clube
ResponsávelporOficialdeMesa. 
Artigo8.º 
HomologaçãodeCampos 
1. Oscamposdeverãoreunirascondiçõesregulamentareseestaremdevidamentevistoriadose
homologadospelaFederaçãodeAndeboldePortugal. 
2. Oprocessodehomologaçãodecamposérealizadoanualmente,viaSistemadeInformação,
preenchendo os elementos solicitados e anexando os documentos de prova julgados
convenientes para a respetiva homologação, incluindo as fotografiaselucidativasdetodoo
PavilhãoeRegulamentodeSegurança. 
3. Os Clubes e sociedades desportivas participantes na prova asseguram e garantem o
cumprimento das normas legais em vigor relativas à segurança dos respetivos recintos
desportivos,nomeadamenteeentreoutras,aprovandooRegulamentodeSegurança. 


Artigo9.º 
RegistoemVídeo 
1. AFederaçãodetémosdireitosderegistodeimagemdascompetiçõesoficiaisdeAndebol. 
2. Comainscriçãoeparticipaçãonaprova,osclubesestãoautorizadosaefetuarosregistosde
vídeoemqualquerdassituações(visitado/visitante),paraanálisetécnica. 
3. Nos jogos entre terceiros, o Clube terá de informar o clube visitado e a FAP,até48horas
antesdoiníciodojogo. 
4. Os clubes participantes na prova são obrigados a fornecer à Federação uma cópia dos
registosefetuados,emtodososjogosquerealizamcomovisitado,ecolocadosnaplataforma
digital,nostermosprevistosnoSubtítulo3doTítulo8doRegulamentoGeraldaFederaçãoe
Associações,até2(dois)diasúteisapósrealizaçãodojogo. 
5. Caso não seja cumprido o prazo estipulado no número anterior, são aplicadas ao Clube
infratorasseguintessanções: 
a) Asançãopecuniáriade200,00€(centoecinquentaeuros); 
b) Emcasodereincidênciaamultaseráelevadaparaodobro. 


Artigo10.º 
ProtocolodeJogo 
1. Os balneáriosdevemestardisponíveis60minutosantesdahoramarcadaparaoiníciode
jogoeorecintodejogodeveestaremcondiçõesdeutilização45minutosantes. 
2. A equipa de arbitragem avisa os clubes, através de um sinalsonoro10minutosantesda
horadeiníciodojogo,paraseprocederàsformalidadesdoprotocolodecomeçodejogo. 
3. Os oficiais responsáveis de cadaclubedirigem-separajuntodamesadecronometragem,
procede-se à identificação do clube, efetua-se o sorteio. Os clubes preparam-se para a
apresentação. 
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4. Osclubesperfilamladoaladocomosárbitrosaocentro. 
5. Pelainstalaçãosonora,ospeakerfaráoanúncioindividualdosparticipantesnojogocoma
seguinte ordem: Árbitros; Clube Visitante; Clube Visitado; Delegado/s da Federação e
OficiaisdeMesa. 
6. Aoanúnciosonorodorespetivonomeosárbitrosdeslocam-separaocentrodocampo.Ao
anúnciosonorodoNÚMEROeNOME,asJogadorasperfilam-seaoladodosárbitros. 
7. Apósaapresentaçãodetodososintervenientes,osclubesdevemsaudar-se,cruzando(duas
filas individuais deslocando-se em sentidos opostos) e cumprimentando-se, dando-se de
imediato início ao jogo, cumprindorigorosamenteohoráriopreviamenteestabelecido(as
cerimóniasdeveminiciar-secomaantecedêncianecessária). 
8. A não realizaçãodoprotocolodeapresentaçãodasequipasdeterminaaaplicaçãodeuma
sançãopecuniárianomontantede200,00€. 
9. O protocolo de começo dejogoobrigaosclubesaforneceremaconstituiçãodasequipas
nascondiçõesseguintes: 
a. ÉobrigatórioasJogadorasusaremsempreomesmonúmero,duranteaProva; 
b. Os clubes têm de fornecer, até 45 minutos antes dahoradejogo,aoCoordenadorde
Segurança/Diretor de Campo, ou organização em Fases em concentração, a lista dos
númerosenomesdasJogadoraserestantes“oficiais”; 
c. AsalteraçõesdevemsercomunicadasaoCoordenadordeSegurança/DiretordeCampo
(ÓrgãosdeComunicaçãoSocial). 


Artigo11.º 
Estatística 
1. Com a implementação da Recolha e Tratamento de Dados Estatísticos, a equipa de
Estatísticaassegura: 
a) A presença em cada jogo do Campeonato Nacional Feminino, um colaborador
(observador) habilitado a utilizar o software desenvolvido para o efeito, com a
obrigatoriedade para o Clubes visitado de fornecer o boletim de jogo 30 minutos
antesdomesmocomeçar; 
b) Elaboraçãodorelatórioestatístico. 
2. A equipa estatística efetua a divulgação do relatório mencionado anteriormente, que
ficarápúblicoemw
 ww.fpa.pt. 
3. Meios Necessários e obrigatórios no pavilhão a serem disponibilizados pelo clube
visitadoparaumacorretarecolhaestatística: 
1. MeiosHumanos–umelementodecadaclubevisitadoresponsávelpelacolaboração
diretacomoobservadornomeadoparaojogo; 
2. MeiosTécnicos: 
a) Acesso à internet, com o mínimo de 1 acess point que possua como mínimo
recomendável2MGdeUPeDownload; 
b) Estes meios deverão encontrar-se à disposição do observador nomeado, até 45
minutosantesdoiníciodojogo. 
4. O local reservado ao observador no pavilhão tem que permitir boa visibilidade das
açõesaocorreraolongodojogo. 
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5. A não existência das condições referidas no presente artigo determina a não
homologaçãodorecintodejogonoatodevistoria. 
6. Nocasodeduranteaprovanãoserpossívelarealizaçãodarecolhadedadosestatísticos
por falta de condições imputadas ao Clube, será aplicada a sanção pecuniária de
250,00€(duzentosecinquentaeuros). 
7. Deverão os Clubes assegurar a boa recolha das estatísticas, facilitando as mesmas 
devendo avisar a FAP em situações de caráter excecional, sob pena de seraplicadaa
sançãoaplicadanonúmeroanterior. 
8. Sem prejuízo do disposto nos pontos 1 a 7 deste Art.º, poderá ser adotado modelo
alternativoderecolhaestatísticaaserpublicadaemcomunicadooficial. 


Artigo12.º 
SançõesDisciplinares 
As sanções disciplinares em campo, para além das estipuladas em RG e Disciplinar da
Federação e Associações e Regras Oficiais, são punidas com as seguintes sanções
pecuniárias: 

1. TREINADORESEOFICIAISAOJOGO 

a) CARTÃOAMARELO……………...……………..30,00€ 
b) 2MINUTOS………………………………………40,00€ 
c) CARTÃOVERMELHO……………….………….50,00€ 

2. JOGADORAS 

a) CARTÃOAMARELONOBANCO.………….….30,00€ 
b) 2MINUTOSNOBANCO………………………..40,00€ 
c) CARTÃOVERMELHO…………………………. 50,00€ 


Artigo13.º 
DisposiçõesFinais 
1. As normas constantes no presente Regulamento desportivo são de natureza especial,
prevalecendo sobre as disposições queocontradigamnademaisregulamentaçãogeral
emvigor. 
2. Em tudo o que não vem especificado no presente Regulamento Desportivo ou em
regulamentaçõesposteriores,aplica-seodispostonoRGdaFederaçãoeAssociações. 
3. TodososcasosomissossãoresolvidospelaDireçãodaFAP. 
4. O presente regulamentovigoraparaaépoca2021-2022,produzindoefeitosapartirdo
dia1deAgostode2021. 
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