
 
CIRCUITO NACIONAL DE ANDEBOL DE PRAIA 2013 

 

 

DOCUMENTO ORIENTADOR 
  
. O Circuito Nacional de Andebol de Praia será organizado em conjunto com as Associações 
Regionais que se proponham realizar um Circuito Regional até 15-04-2013. Essa manifestação 
terá de ser expressa num projeto a enviar à FAP e no cumprimento da calendarização (tarefas) e 
obrigações constantes no documento “Normas de Organização”.  
 

. As Associações Regionais deverão cumprir os regulamentos/ normas, bem como as 
orientações a seguir mencionadas.  
 

. A Federação compromete-se a coordenar as provas e a certificar-se que as regras 
estabelecidas serão cumpridas, sendo da sua responsabilidade a organização de uma fase final, 
para os escalões de Masters e Rookies (masculino e feminino), dias 3 e 4 de Agosto, em local a 
designar. 
 

. Terão direito a aceder a esta fase final, por Circuito Regional: 
 

Masters (M/F) 8 a 12 Equipas 

 

Rookies (M/F) 6 a 8 Equipas 

X Campeões Regionais X Campeões Regionais 

3 Provas A / Open X Wild Cards 

1 Wild Card  

1 Pré-Classificativa  

 

*A 30-04-2013 a FAP decide quais as candidaturas aprovadas e define o número de Circuitos Regionais para 2013; 

* Posteriormente e na posse de todos os dados, os restantes lugares de acesso à Fase Final decidem-se: 

- Representantes novos circuitos, melhores classificados dos circuitos regionais e/ou wild cards. 

* A atribuição de wild cards está diretamente relacionada com o número de circuitos regionais aprovados  

(e consequentemente, com o número de campeões regionais). 
 

 

PLANEAMENTO/ CALENDARIZAÇÃO (DATAS IMPORTANTES PARA ASS. REGIONAIS) 
 

 

15 Abril 

Envio de Proposta Organização Circuito Regional Andebol de Praia 2013 
Calendarização Etapas (previsão) e candidatura a Prova A (2 datas) 
Data Limite para Candidatura Fase Final Nacional 
 

30 Abril * 
FAP informa previsão Circuito Nacional e atribuição da organização Provas A 
 

15 Maio 
Informação detalhada/ Projeto Circuito Regional: 
Etapas; Previsão Calendário Competitivo, Equipas, etc 
 

31 Maio 
Propostas definitivas: Projeto, Etapas, previsão nº Equipas, Comissão Disciplinar, 
Arbitragem; Formações, Comunicação de alterações ao Projeto Inicial 
 

* 
Após esta data a FAP informa a estrutura definitiva da prova, regulamentos, 
calendário, locais. Decisão definitiva local/ condições Fase Final 
 

12 Junho 

Alteração de qq situação nos Circuitos/ Provas ou inscrição de Equipas mediante 
aprovação da FAP (apenas situações excecionais) 
Data Limite Inscrição de Equipas 
 

29 Julho 
Indicação Campeões Regionais – equipas apuradas Fase Final Nacional 
 

02 Agosto 
Competição: Pré-Classificação (8 apura 1) 
 

03/04 Agosto 
Fase Final Nacional 
 

 

* Itens cuja responsabilidade é atribuída à FAP 



REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

1. As competições organizadas por cada Associação Regional devem ter um mínimo de 3 Etapas 

e máximo de 5. Apenas as 3 melhores classificações contarão para apurar o campeão regional. 
2. Estas etapas deverão ocorrer entre 15/06/2013 e 28/07/2013. 
3. O sistema de pontuação e os escalões (idades) foram uniformizados para todos os circuitos 

regionais (ver regulamento da prova). 
4. Cada prova deverá ter o mínimo de 6 equipas por escalão. Caso não seja cumprido este 

requisito, a prova será sujeita à aprovação da Federação de Andebol de Portugal. 
5. Todos os Clubes/ Grupos-Equipa participantes nas provas regionais terão de se registar no 

Sistema de Informação (SI) da Federação, à semelhança de 2012 – Este processo deverá ser 
acompanhado pelas Associações, que podem responsabilizar-se por inscrever as Equipas, 
podendo também delegar nos responsáveis por clube. 

6. Todos os procedimentos serão realizados via sistema de informação (SI) da Federação, 

nomeadamente a inscrição de praticantes, que mantêm o número de CIPA, caso sejam 
Federados na modalidade indoor. Novos praticantes, deverão também ser inscritos no sistema 
de informação da Federação de Andebol de Portugal e terão acesso a um novo CIPA. 

7. A candidatura de uma equipa às provas regionais, apenas será aceite após a confirmação de 
que todos os atletas da equipa pagaram a Taxa FAP à Federação de Andebol de Portugal, 
definida no regulamento e que assegurará a organização de uma Fase Final, seguros de 
praticantes/ árbitros, e condições favoráveis para estadia e alimentação. 

8. Uma equipa de Masters devidamente inscrita no SI na Federação, pode qualificar-se para a 
Fase Final Nacional de 3 formas: ser Campeão Regional, vencer uma das 3 provas A, ou vencer 
a pré-eliminatória de classificação dia 02-08-2013. 

9. Os árbitros designados para as provas regionais são da responsabilidade das organizações 
locais/ Ass. Regionais, e deverão ter a formação específica da modalidade Andebol de Praia ou 

estarem inscritos e a frequentar um dos cursos de formação de Arbitragem que serão criados 
pela FAP e/ou Associações Regionais. 

10. As Associações Regionais deverão coordenar o registo de equipas de todos os escalões no SI 
da FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL (auxiliando e esclarecendo os candidatos) até ao 
dia 12-06-2013, para coordenação central e confirmação de pagamento da Taxa FAP (Taxas de 
Inscrição de Atletas). Após este processo, a Federação de Andebol de Portugal avalizará quais 
as provas com condições para se realizarem e quais não apresentam os requisitos mínimos, 
comunicando-o às Associações. 

11. Os quadros competitivos/ organização de provas serão da responsabilidade das Associações. 
12. As Associações Regionais terão obrigatoriamente de indicar no seu Projeto (Candidatura à 

realização de um Circuito Regional) uma Comissão Técnica Disciplinar, uma Lista de Árbitros 
que deverão assegurar as competições e propostas de realização de 1 Curso de Formação de 

novos árbitros/ reciclagem com conteúdos, preletores, etc (data limite: 31-05-2013). 
13. Até dia 29-07-2013 deverão as Associações Regionais indicar à Federação os Campeões 

Regionais de cada escalão, que seguirão para a fase final. Caso uma Associação não reúna 
condições para indicar essa equipa (quadro competitivo insuficiente, desistências, disciplina, 
etc.), deverá essa situação ser indicada à FAP para decisão superior. 

14. Antes do início de cada etapa (24h), deve a Ass. Regional enviar para a FAP a apólice de 
seguro, comprovando que todos os agentes envolvidos na prova se encontram devidamente 
segurados. 

15. A Imagem do Andebol de Praia (regulamentos/divulgação) utilizada deverá ser o logótipo da 
Federação de Andebol de Portugal.  

16. Deverão as Associações Regionais/ Organizações locais, caso entendam, enviar candidatura 

para a organização da Fase Final Nacional do Circuito de Andebol de Praia até 15-04-2013. 


