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DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS

ASSUNTO: PO.38 - ENCONTRO NACIONAL MINIS FEMININOS
PO.37 - ENCONTRO NACIONAL MINIS MASCULINOS
AVANCA - 2 a 05/07/2015
Em referência ao assunto em epígrafe, e de acordo com os regulamentos específicos das
Provas e dos Comunicados Oficiais nº46, 57, 91, 107 e 122 informa-se:
1- Questões Regulamentares
1.1- Forma de Disputa
Mantem-se o disposto no Ponto 9.1 do Comunicado Oficial nº122, sendo que o Jogo de
Encerramento só se disputa na vertente de Andebol 7 masculinos.
1. 2-Atletas Participantes
De acordo com o disposto no Comunicado Oficial nº46, tendo sido aceites alguns casos
de excepção de acordo com o mesmo comunicado oficial.
1.3- Tempo de Jogo – Andebol 7 – 2x15'+5' Intervalo
Andebol 5 – 2x10'+5' Intervalo (altera o disposto no Ponto 9.2 do
Comunicado Oficial nº 122)
1.4- Time-Out – Não há Time-Out em qualquer das vertentes.
1.5- Bola de Jogo – Nº 0 (48-50 cm)
1.6- Equipamentos – No caso de surgirem equipas com cores idênticas, a equipa indicada
em primeiro lugar terá de apresentar equipamento alternativo.

1.7 – Lista de Participantes – Os Clubes deverão entregar lista de participantes (tirada do
sistema de informação) com todos os atletas e oficiais, no ato da receção. Os Clubes com
mais do que uma equipa deverão apresentar lista de participantes por equipa.
Cada Clube deverá apresentar lista de participantes correspondente ao jogo.

1.8- Regras Técnicas Especiais– Artº. 5º do Regulamento da Prova.
De forma a desenvolver as capacidades dos atletas mais jovens, as seguintes regras
técnicas vigoram nesta competição:
a) Substituição só em posse de bola;
i. O guarda-redes pode ser substituído aquando dos livres de 7 metros;
ii. Em caso de lesão grave, durante o jogo, pode substituir um jogador de campo,
mesmo que o Clube não tenha a posse de bola.
b) Proibição de defesas mistas.
c) Substituição pedagógica, quando se verificam exclusões, na versão de Andebol de 5.
d) Em qualquer das variantes, todos os atletas inscritos no Boletim de Jogo, devem
obrigatoriamente participar no mesmo.
1.9- Reinício após Golo – Na vertente de Andebol de 5, após Golo, o jogo reinicia-se
pelo Guarda-redes no interior da sua área de baliza.
Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados deste Comunicado.
Lisboa, 30-06-2015
A DIREÇÃO

