AND´PRAIA 2009
11ª Edição
REGULAMENTO DO CIRCUITO

1 – Organização:
A organização deste conjunto de eventos é da responsabilidade da Associação de Andebol
do Porto, em colaboração com diversas entidades.
2 – Regras Oficiais:
As regras a utilizar são as regras em vigor da EHF para o Andebol de Praia, excepto no
Tempo de Jogo que será composto de duas partes de 8’ cada com 2’ de intervalo.
3 – Participantes:
Poderão participar no And’Praia 2009 atletas portadores de CIPA válido para a época
2008/2009.
Os árbitros da modalidade no activo não podem participar como atletas na competição.
Atletas não inscritos na época 2008/2009 deverão ser portadores de B.I., Carta de condução
ou Passaporte e deverão providenciar seguro desportivo próprio (adicionar fotocópia à
inscrição) ou realiza-lo na secretaria da A.A.P.
Não é permitida a participação do mesmo jogador em mais que um escalão.
Em todos os jogos, as equipas deverão fazer-se sempre acompanhar de uma fotocópia da
Lista de Participantes devidamente autenticada pela organização, bem como do documento
constante da mesma e que deu origem á inscrição. Só assim estarão autorizadas a
participar nos jogos.
4 – As Equipas:
Cada equipa poderá inscrever no And’ Praia 2009, um limite máximo de 12 atletas, podendo
inscrever por jogo até ao máximo de 10 atletas, dos quais terão que estar presentes no
início do jogo um mínimo de 4 atletas.
As equipas poderão inscrever novos atletas no decorrer do And’ Praia 2009, se o limite
máximo de atletas (12), ainda não tiver sido atingido.
5 - Equipamentos
Os atletas deverão apresentar todas camisolas de cor igual, com excepção dos GuardaRedes, que deverão ter camisolas iguais entre si e diferentes das dos restantes
companheiros de equipa.
As camisolas deverão ser OBRIGATORIAMENTE numeradas, com números que poderão ir
do 00 ao 99.
Os atletas que não cumprirem este requisito não estarão autorizados a participar nos jogos.
6 – Escalões:
- Escalão Master – Atletas masculinos e femininos nascidos em 91 ou anos anteriores.
- Escalão Sub 16 – Atletas masculinos e femininos nascidos em, 92, 93, 94 e 95
- Escalão Infantis – Atletas masculinos e femininos nascidos em 96, 97, 98 e 99

7 – A AAP compromete-se a:
- Receber as inscrições e organizar os respectivos Quadros Competitivos.
- Elaborar um comunicado oficial com os referidos quadros, resultados e classificações,
etapa a etapa, no site oficial da prova ( www.andebolporto.pt )
- Assumir a responsabilidade de todo o processo decorrente da realização destes eventos
através de uma Comissão Organizadora.
8 – Comissão Organizadora:
- A Comissão Organizadora, é composta por três elementos nomeados pela Direcção da
Associação de Andebol do Porto os quais são responsáveis pelos aspectos inerentes á
organização da prova, aos aspectos desportivos, arbitragem e técnico disciplinar.
9 – Os Clubes e demais entidades inscritas deverão:
- Entregar as inscrições até às 18h da Quarta-feira anterior às etapas em que se inscrevam.
- Pagamentos após este prazo e dependendo do limite de inscrições por etapa, apenas
poderão ser autorizadas com o pagamento de uma taxa adicional de 25€.
- Equipas do Escalão Master com inscrição regularizada para as 5 etapas, desconto de 70€
no preço total.
-Fazer acompanhar a ficha de inscrição com o respectivo cheque ou numerário
correspondente à taxa de inscrição
- Consultar o site oficial em www.andebolporto.pt para ter acesso a todas as informações
relativas à competição
10 – Taxas de Inscrição: Escalão (masculino e feminino) Inscrição por Etapa
Master
Sub 16
Infantis

100,00 €
60,00 €
Grátis

Cada etapa terá um número limite de inscrições.
Os valores definidos estão sujeitos a alteração que, a existir, será atempadamente
comunicada.
A competição para o Escalão de Infantis está sujeita a confirmação por parte da Comissão
Organizadora.
11 – Forma de Disputa e Apuramento e Sistema de Pontuações:
As equipas inscritas no And’Praia 2009, vão averbando pontos nos seguintes termos:
Por Jogo - 1 ponto por cada parte ganha
No final de cada etapa a equipa que obtiver mais pontos será declarada vencedora
Por etapa:
1º class. – 10 pontos; 2º class. – 8 pontos; 3º class. – 6 pontos; 4º class. – 5 pontos;
5º class. – 4 pontos; 6º class. – 3 pontos; 7º class. – 2 pontos; às restantes equipas
participantes é atribuído 1 ponto.
Á medida que se vão realizando as etapas, as equipas irão acumulando os pontos obtidos
nas etapas, dando origem a uma classificação que será actualizada semanalmente.
No final de todas as etapas, a equipa que obtiver mais pontos será declarada vencedora do
And’ Praia 2009.
ATENÇÃO - Apuramento para o Campeonato Nacional
O processo de apuramento para o Campeonato Nacional de Andebol de Praia (a realizar de
31/Julho a 2 de Agosto de 2009) será feito pela classificação dos Circuitos Regionais de
Andebol de Praia, estando garantidas para o And´Praia 2009 o apuramento total de 2
equipas do escalão Master Masculinos e Femininos (1º e 2º classificado geral).

As equipas apuradas terão de confirmar a sua inscrição no Nacional, em
27/Julho/2009, junto da Associação que se responsabilizará pelo pagamento da sua
inscrição.
Todos os atletas que participem nesta fase final, terão obrigatoriamente de ser
federados na Federação de Andebol de Portugal.
No caso de alguma equipa com direito desportivo não ter possibilidade de participar na Fase
Nacional, esse direito será atribuído às equipas que se lhe seguem na classificação geral.
12 – Tolerância e Falta de Comparência
Será dado como prazo limite para que as equipas compareçam aos jogos, o tempo de 10
minutos, após a hora marcada para o início dos mesmos.
Caso as equipas não compareçam dentro do tempo estipulado no parágrafo anterior, serão
penalizadas com falta de comparência ao jogo, sendo-lhes averbada uma derrota por 15-0
em cada parte, e atribuídos 0 (zero) pontos.
OBS: Independentemente de os horários dos jogos se encontrarem atrasados, as equipas
terão que estar SEMPRE presentes á hora marcada no calendário da prova.
13 – Desempates
Nas etapas:
Em caso de empate entre 2 equipas a forma de desempate é a seguinte, por esta ordem:
a) Pelo nº. pontos obtidos nos jogos entre si;
b) Pela diferença de golos marcados e sofridos entre as equipas empatadas;
c) Fair-Play *
Quando o desempate se fizer entre mais de duas equipas, as alíneas acima mencionadas,
aplicam-se sucessivamente.
Exemplo: No caso de três equipas empatadas, se uma desempata na alínea a) as outras
continuam o processo aplicando a alínea b) e seguinte, se for caso disso, não se voltando
atrás.
Na classificação final do And’ Praia 2009:
Em caso de empate entre duas ou mais equipas a forma de desempate é a seguinte, por
esta ordem:
a) Pelas melhores classificações no final das etapas
Exemplo: A equipa “A” obteve um primeiro e um terceiro lugares que dão um total de 16
pontos (10 + 6); a equipa “B” obteve dois segundos lugares que dão um total de 16 pontos
(8+8). Neste caso a equipa vencedora será a equipa “A” pois obteve uma melhor
classificação numa das etapas.
b) Pela diferença de golos marcados e sofridos entre as equipas empatadas em todas as
etapas;
c) Fair-Play * global de todas as etapas.
� O Fair-Play, é quantificado pelo nº. de sanções que cada equipa tiver sofrido ao longo da
etapa ou no final do And’Praia 2009, consoante o caso. Ou seja, a equipa menos penalizada
será a apurada.
Para a classificação do Fair-Play, com intuitos classificativos, as pontuações são as
seguintes: Exclusão – 1 ponto; Desqualificação por acumulação – 2 pontos; Desqualificação
Directa – 3 pontos; Expulsão – 5 pontos).

14 – Recompensas e Prémios:
- Por etapa serão atribuídos aos 1ºs. Classificados dos Escalões Master e Sub16 os
seguintes prémios:
Master
100,00 €
12 medalhas
Sub 16
60,00 €
12 medalhas
I
serão atribuídas 12 medalhas às equipas classificadas nos 2º e 3º primeiros lugares dos
(Escalões Master, Sub16)
- Na classificação final geral para além do apuramento directo para o Nacional dos dois 1ºs
classificados do Escalão de Master Masculinos e Femininos, serão ainda atribuídos os
seguintes prémios às três primeiras equipas femininas e masculinas do Escalão Master mais
pontuadas no final das 5 etapas, distribuído da seguinte forma:
1º Classificado
2º Classificado
3º Classificado

750,00 €
500,00 €
250,00 €

12 medalhas de Campeão
12 medalhas
12 medalhas

- Na classificação final geral dos Sub 16 serão ainda atribuídos os seguintes prémios às três
primeiras equipas femininas e masculinas no final das 5 etapas:
1º Classificado
2º Classificado
3º Classificado

12 medalhas de Campeão
12 medalhas
12 medalhas

ATENÇÃO - Estes prémios só estão garantidos se o número médio de equipas inscritas nas
diversas provas, por etapa e por sexo, não for inferior a 10 (para os Masculinos) e 7 (para os
Femininos).
15 – Disciplina:
Realça-se que no caso de surgir qualquer distúrbio causador de danos (de qualquer tipo ou
género), a Comissão Organizadora imputará todas as responsabilidades ao designado
responsável da equipa, podendo ser esta, inclusive, desclassificada do torneio:
- Participantes com CIPA – A todas as atitudes/condutas que não estejam de acordo com o
espírito desportivo e de fair-play, será aplicado o regulamento disciplinar da FAP (inclusive
apreensão de CIPA).
Estas decisões terão sempre como base, o definido no Título 8 – Regulamento Disciplinar
do Regulamento Geral da FAP e Associações.
16 – Arbitragem:
A indicação dos árbitros é da responsabilidade da A.A.P. em função das disponibilidades
dos inscritos para o And’ Praia 2009.
17 – Casos Omissos:
Todos os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora.
18 – Informações:
Estas e outras informações estarão disponíveis no site da Associação de Andebol do Porto
em www.andebolporto.pt .

