


ÉPOCA2021-2022 
PO11–CAMPEONATONACIONALSENIORESSUB-20FEMININOS 
(RegulamentoaprovadoemReuniãodeDireçãode2 2dejulhode2021) 


REGULAMENTODAPROVA 

Artigo1 
Prémios 
1. OvencedorédeclaradoCAMPEÃONACIONAL. 
2. AoCampeãoNacionalseráatribuídaumaTaçaevinteecincomedalhas. 


Artigo2 
Participantes 
1. Clubes 
a. NoCampeonatoNacionalparticipamosClubesqueseinscreveremregulamentarmente; 
b. Requisitos de participaçãonostermosdoanexo10doComunicadoOficialn.º1época
2021-2022; 
c. As deslocações às Regiões Autónomas dosclubesparticipantesficamcondicionadase
são sempre efetuadas de acordo com os critériosdefinidosemComunicadoOficialda
FAP
2. Jogadoras 
a. Podem participar as jogadoras de acordo com o anexo 3doComunicadoOficialn.º1
época2021-2022. 
3. Treinadores 
a. Deacordocomoestipuladonoanexo7doComunicadoOficialn.º1época2021-2022. 

Artigo3 
ModeloCompetitivo 
1. 1ª FASE – Constituição de zonas, com delegação de competências nas Associações
regionais; 
2. 2ª FASE – 3 Zonas geográficas, no sistema TxT a2voltas.Osprimeirosclassificadosde
cada zona apuram-se para a FASE FINAL. Os segundos classificados de cada zona
apuram-se para a FASE de APURAMENTO a disputar com o representante das Regiões
Autónomas, em regime de concentração no sistema TxT a 1 volta, apurando o 1º.
ClassificadoparaaFASEFINAL; 
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3. FASEFINAL–Disputa-seemregimedeconcentraçãonosistemaTxTa1volta; 
4. DaclassificaçãodaFASEFINALficamestabelecidososseguintesapuramentos: 
a. O1.ºClassificadoédeclaradoCAMPEÃONACIONAL. 
5. Em caso de igualdade pontual entre 2 ou mais clubes, em qualquer Fase a ordem de
classificação, é estabelecida de acordo com os critérios consignados no RG da FAP e
Associações. 

a. Oscritériosdedesempatedescritosnocorpodesteartigo,aplicam-seporFasedeProva
(Exemplo:naFF,apenascontamosencontrosdisputadosnestafase); 

6. Em caso de ser necessário apurar o melhor classificado em qualquer posição de umadas
zonas,emqualquerfase,asuadeterminaçãoseráfeitacombasenoestabelecidonoRGda
FAPeAssociações 

Artigo4 
HoráriodosJogos 
1. ComexceçãodeacordoexpressoentreosClubesouamarcaçãofeitapelaFederação,cabe
aoClubevisitadomarcaroshoráriosdecomeçodosjogosdentrodasseguintesopções: 
a. Nas jornadas duplas os jogos têm obrigatoriamente de ser disputados em dois dias
seguidos. 
b. Apenaspodeserequacionadoaalteraçãodo2.ºjogoquandodevidamentejustificado. 
2. Os dias e horários para os Clubes procederem à marcação de campos e horas serão
comunicadosemdocumentodesorteio. 
3. OsjogosreferentesàúltimajornadadeFasesdisputadasnosistemadecasa/forarealizam-se
todosnomesmodiaeàmesmahora. 
a. Podemserestabelecidoshoráriosdiferenciadosparacadazonaousérie 

4. Os Clubes quenãoindiquemàFAP,dentrodosprazosestabelecidos,ashoraselocaisdos
jogos a disputar na condição de visitados, ou o façam não respeitando o que está
regulamentado,terãoosseusjogosmarcadospelaFAP. 
5. Depois desta marcação, só por acordo entre os Clubes nos termosregulamentares,ojogo
poderá ser mudado, sujeitando-se o Clube a todas as penalizações previstas como se a
marcaçãofossesua,nocasodojogonãosepoderrealizar. 
6. EmregimedeconcentraçãoserãoaFAP/AssociaçõesRegionaisaprocederamarcaçãodos
horários. 
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Artigo5 
CoordenadoresdeSegurança/DiretoresdeCampo 

1. OsClubes,nestaprova,deverãoinscrever,nosjogosrealizadosnasituaçãodevisitados,um
Coordenador de Segurança/Diretor de Campo, nos termos consignados no Regulamento
GeraldaFAPeAssociações,nomeadamentenoSubtítulo2doTítulo8. 
2. Nesta prova os clubes ficam sujeitos às normas de segurançadivulgadasemComunicado
OficialpelaFAP. 
Artigo6 
OficiaisdeMesa 
1. Aplica-seoestipuladonoregulamentodasfunçõesdeoficiaisdemesadeClubesCROM–
ClubeResponsávelporOficialdeMesa. 

2. Nos jogos em regime de concentração, os OficiaisdeMesasãodesignadospelaentidade
comcompetênciaparaaorganizaçãodaProva. 


Artigo7 
HomologaçãodeCampos 
1. Oscamposdeverãoreunirascondiçõesregulamentareseestaremdevidamentevistoriadose
homologadospelaFederaçãodeAndeboldePortugal. 
2. O Processo de homologação é realizado anualmente, via Sistema de Informação,
preenchendo os elementos solicitados e anexando os documentos de prova julgados
convenientes para a respetiva homologação (Incluindo as fotografiaselucidativasdetodoo
pavilhãoeRegulamentodeSegurança). 


Artigo8 
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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