
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS 
 
ASSUNTO:  TORNEIOS SELECÇÕES REGIONAIS MASCULINAS E FEMININAS 
 
Na sequência dos Comunicados oficiais nº 36 e 37, informa-se: 
 

1- 1º ENCONTRO MASCULINOS (15.12.2012) E FEMININO (16.12.2012) 
Os calendários dos jogos encontram-se disponíveis no Portal da FAP. 

 
2- LOCAIS/ORGANIZAÇÃO 

2.1- Masculino  
Zona Norte – Guimarães (AA Braga) 
Zona Sul – Lagoa (AA Algarve) 
 
2.2- Feminino 
Zona Norte – Gaia (AA Porto) 
Zona Centro – Marinha Grande (AA Leiria) 
Zona Sul – Lagoa (AA Algarve) 

 
3- QUESTÕES REGULAMENTARES 

De acordo com o estipulado no ponto 3 dos Comunicados Oficiais nºs 36 e 37. 
 

4- BOLETIM DE JOGO 
O Boletim de Jogo encontra-se em anexo a este Comunicado, em formato PDF 
(preenchimento manual) e formato Excel (preenchimento informático). 
Os Boletins de Jogo deverão ser enviados após a realização do último Jogo de 
cada Encontro via fax ou e-mail para os seguintes endereços: 
 
4.1- Via fax 213626807 (geral da Federação) e 213617079 (Conselho 
Arbitragem) 
 
4.2- Via e-mail – luis.pacheco@fpa.pt e c.arbitragem@fpa.pt 

 
5- RESULTADOS/CLASSIFICAÇÕES 

Em virtude da pontuação dos jogos ser diferente das Competições Nacionais, 
será criado no Portal da Federação um espaço para informação das 
classificações desta Prova. 
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6- LISTAGENS DOS PARTICIPANTES 

É obrigatório o envio por parte das Associações, até a 3ª Feira anterior a cada 
Encontro, da listagem dos atletas e oficiais que vão participar. 
É obrigatória nessa listagem a indicação do nome, Cipa e ano de nascimento (só 
para os atletas). Poderão fazer parte dessas listagens atletas de nacionalidade 
estrangeira devidamente inscritos na Federação. 
 
6.1- Seleções Regionais Femininas 
De acordo com o previsto no documento orientador das seleções regionais 
"...No entanto, cada associação, pode convocar no máximo 4 jogadoras 
nascidas em 1997, que ainda não s lugar nas seleções nacionais, e que revelam 
qualidades e capacidades para ainda poderem vir a integrar. Este espaço das 
‘jogadoras de 1997’ não é destinado a jogadoras com ‘lugar’ na sua seleção 
nacional mas, uma jogadora que necessite de bastante trabalho extra, poderá 
ser integrada....", a Seleção regional feminina está destinada a jogadoras 
nascidas em 1998 e 1999. Sabendo que o crescimento influencia "as melhores", 
o desenvolvimento técnico e táctico evolui e por vezes jogadoras tomam 
opções distantes do andebol, permitiu-se que, além das jogadoras 
habitualmente convocadas para a Seleção Nacional, outras em vias de, 
pudessem melhorar o seu nível competitivo e promoverem-se, para um dia 
virem a integrar os trabalhos da Seleção Nacional. 
 
Deste modo, determina-se que: 
6.1.1- nenhuma jogadora de 1997 que tenha sido convocada para um estágio 

da Seleção Nacional, durante a presente época, possa participar nos 
encontros de seleções regionais; 

6.1.2- qualquer situação excepcional será analisada pela equipa técnica 
nacional, após ser remetida solicitação escrita ao coordenador técnico 
nacional 

 
7- CANDIDATURAS À ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS (excepto do 1º Encontro) 

Até a presente data, deram entrada na Federação, as seguintes candidaturas: 
7.1- 2º Encontro Masculinos – AA Viseu 
7.2- 2º Encontro Femininos – AA Braga; AA Viseu; AA Santarém 
7.3- 3º e 4º Encontros – sem candidatura 
        
 

 
Lisboa, 23.11.2012 
 
 
                                                                  A DIRECÇÃO 
 


