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PA01 – Torneio de Abertura de Seniores Masculinos 

 
Regulamento da Prova 

 

 

I – Inscrições e sorteio 
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Art.1.º – As inscrições devem dar entrada na sede da Associação até ao dia 22 de 

Agosto de 2008. 

Art.2.º- O sorteio da prova é realizado no dia 25 de Agosto de 2008, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 

Art.º3.º - Até ao dia do sorteio as equipas terão de ter obrigatoriamente 10 jogadores 

inscritos. 

Art.º4.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.5º – Ao vencedor do Torneio de Abertura será atribuída uma taça. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.6.º – Todas as equipas de Seniores Masculinos da Associação de Andebol do 

Algarve que se inscrevam até á data definida no ponto I, art.º1º do presente 

regulamento. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.7.º - Podem participar todos os jogadores nascidos até 1988 inclusive. 

Art.8.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 89 e 90 com cartão de apto 

para Sénior, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

 

V – Treinadores 

Art.9.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.10.º - A prova será disputada TxT a uma ou duas voltas de acordo com o número de 

equipas inscritas. 

  

VII – Títulos 
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Art.11.º - Ao vencedor do Torneio será atribuído o título de vencedor do Torneio de 

Abertura de Seniores Masculinos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.12.º - De acordo com o R.G. da FAP e Associações. 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.13.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos Sábados. Caso não se possível, devem os 

clubes acordar outro dia para a realização dos jogos antes da elaboração definitiva do 

calendário. 

Art.14.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 11:30 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 19:00h do período da tarde. 

Art.15.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações, senão no caso de se verificarem as seguintes situações: 

 

a) A pedido dos clubes desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

 

- Ofício do clube interessado indicando a hora a data e o local do jogo, acompanhado 

de ofício do outro clube concordando com a alteração, juntamente com o 

preenchimento da proposta de alteração de jogos, (documento específico para o 

efeito). A solicitação de alteração terá de dar entrada na Associação Andebol do 

Algarve até 15 dias antes da data oficialmente marcada. 

 

b) Por decisão da Associação Andebol do Algarve com indicação por ofício aos 

clubes intervenientes. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A prova será disputa entre os dias 06/09/08 e 10/09/08. 

 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.17.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 



Associação de Andebol do Algarve – Planeamento Regional 2008 / 2009  

Formar para Melhorar  4 

Art.18.º - Os árbitros são da responsabilidade da Associação de Andebol do Algarve. 

Art.19.º - O clube visitado é responsável pelo oficial de mesa. 

 

XII – Casos Omissos 

Art.20.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA02 - Taça do Algarve de Seniores Masculinos 

Regulamento da Prova 
 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio será realizado no dia 06/02/09. 

Art.º2.º – Até ao dia do sorteio as equipas terão de ter obrigatoriamente 10 jogadores 

inscritos. 
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Art.º3.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. 

 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.4.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.5.º – Todas as equipas de Seniores Masculinos da Associação de Andebol do 

Algarve 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.6.º - Podem participar todos os jogadores nascidos antes de 1988 (inclusive). 

Art.7.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 89 e 90 com cartão de apto 

para Seniores, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

 

V – Treinadores 

Art.8.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.9.º - Sendo o numero de equipas ímpar (5), será realizado um pré eliminatória entre 

as duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição 

de visitante. 

Art.10.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim de 

semana ou no sistema casa/fora a uma mão. Na fase final aplica-se o regulamento das 

provas em Concentração. 

Art.11.º - A prova poderá ainda ser disputada no sitema TxT a uma ou duas voltas. 

 

VII – Títulos 

Art.12.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Seniores Masculinos época 2008/2009. 
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VIII – Classificações e Desempates 

Art.13.º - Os jogos no sistema de eliminatórias, não podem terminar empatados, tendo 

que existir um vencedor. 

Art.14.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo.(2:7). 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.15.º - As equipas participantes na pré eliminatória, deverão indicar à Associação, o 

local e horário do jogo com 8 dias de antecedência. 

Art.16º - O horário dos jogos deverá ser sábado ou Domingo entre 15 e as 19 horas. 

Art.17.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as 15 e as 19 

horas. 

 

X – Data e Local 

Art.18.º - A prova será realizada no período compreendido de 28/02/09 e 08/03/09. 

Art.19.º- O local da prova será indicado posteriormente pela associação em circular aos 

clubes. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.20.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.21.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

XII – Casos Omissos 

Art.22.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 
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PA03 - Taça do Algarve de Seniores Femininos 

Regulamento da Prova 
 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio será realizado no dia 25 de Agosto de 2008. 

Art.º2.º – Até ao dia do sorteio as equipas terão de ter obrigatoriamente 10 jogadores 

inscritos. 

Art.º3.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. 
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II – Recompensas e Prémios 

Art.4.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.5.º – Todas as equipas de Seniores Femininos da Associação de Andebol do 

Algarve com um minimo de 10 atletas inscritas. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.6.º - Podem participar todos os jogadores nascidos antes de 1989 (inclusive). 

Art.7.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 90 e 91 com cartão de apto 

para Seniores, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

 

V – Treinadores 

Art.8.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.9.º - Sendo o numero de equipas ímpar, será realizado um pré eliminatória entre as 

duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição de 

visitante. 

Art.10.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim-de-

semana ou no sistema casa/fora a uma mão. Na fase final aplica-se o regulamento das 

provas em Concentração. 

Art.11.º - A prova poderá ainda ser disputada no sitema TxT a uma ou duas voltas. 

 

VII – Títulos 

Art.12.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Seniores Femininos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 
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Art.13.º - Os jogos no sistema de eliminatórias, não podem terminar empatados, tendo 

que existir um vencedor. 

Art.14.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo. (2:7). 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.15.º - As equipas participantes na pré eliminatória, deverão indicar à Associação, o 

local e horário do jogo com 8 dias de antecedência. 

Art.16º - O horário dos jogos deverá ser sábado ou domingo das 15 às 19 horas. 

Art.17.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as 15 e as 19 

horas. 

 

X – Data e Local 

Art.18.º - A prova será realizada no fim-de-semana de 06 e 07 de Setembro de 2008. 

Art.19.º- O local da prova será indicado posteriormente pela associação em circular aos 

clubes. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.20.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.21.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

XII – Casos Omissos 

Art.22.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 
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PA04 – Torneio de Abertura de Juniores Masculinos 

 
Regulamento da Prova 

 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – As inscrições devem dar entrada na sede da Associação até ao dia 29 de 

Agosto de 2008. 

Art.2.º- O sorteio da prova é realizado no dia 01 de Setembro de 2008, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 
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Art.º3.º - Até ao dia do sorteio as equipas terão de ter obrigatoriamente 10 jogadores 

inscritos. 

Art.º4.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.5º – Ao vencedor do Torneio de Abertura será atribuída uma taça. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.6.º – Todas as equipas de Juniores Masculinos da Associação de Andebol do 

Algarve que se inscrevam até á data definida no ponto I, art.º1º do presente 

regulamento. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.7.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1989 e 1990. 

Art.8.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 91, 92 e 93 com cartão de 

apto para Juniores, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

 

V – Treinadores 

Art.9.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.10.º - A prova será disputada TxT a uma ou duas voltas de acordo com o número de 

equipas inscritas. 

  

VII – Títulos 

Art.11.º - Ao vencedor do Torneio será atribuído o título de vencedor do Torneio de 

Abertura de Juniores Masculinos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 
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Art.12.º - De acordo com o R.G. da FAP e Associações. 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.13.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos domingos. 

Art.14.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 11:30 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 19:00h do período da tarde. 

Art.15.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações, senão no caso de se verificarem as seguintes situações: 

 

c) A pedido dos clubes desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

 

- Ofício do clube interessado indicando a hora a data e o local do jogo, acompanhado 

de ofício do outro clube concordando com a alteração, juntamente com o 

preenchimento da proposta de alteração de jogos, (documento específico para o 

efeito). A solicitação de alteração terá de dar entrada na Associação Andebol do 

Algarve até 15 dias antes da data oficialmente marcada. 

 

d) Por decisão da Associação Andebol do Algarve com indicação por ofício aos 

clubes intervenientes. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A prova será disputa entre os dias 06/09/08 e 21/09/08. 

 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.17.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.18.º - Os árbitros são da responsabilidade da Associação de Andebol do Algarve. 

Art.19.º - O clube visitado é responsável pelo oficial de mesa. 

 

XII – Casos Omissos 

Art.20.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 
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PA05 - Taça do Algarve de Juniores Masculinos 

Regulamento da Prova 
 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio da prova é realizado no dia --- de -----a de -----, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 

Art.º2.º - Até ao dia do sorteio as equipas terão de ter obrigatoriamente 10 jogadores 

inscritos. 

Art.º3.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. 

 



Associação de Andebol do Algarve – Planeamento Regional 2008 / 2009  

Formar para Melhorar  14 

II – Recompensas e Prémios 

Art.4.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.5.º – Todas as equipas de Juniores Masculinos da Associação de Andebol do 

Algarve 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.6.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1989 e 1990. 

Art.7.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 91, 92 e 93 com cartão de 

apto para Juniores, desde que respeitem o R.G. da FAP e Associações. 

 

V – Treinadores 

Art.8.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.9.º - Sendo o numero de equipas ímpar, será realizado um pré eliminatória entre as 

duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição de 

visitante. 

Art.10.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim-de-

semana. Na fase final aplica-se o regulamento das provas em Concentração 

 

VII – Títulos 

Art.11.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Juniores Masculinos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.12.º - Os jogos não podem terminar empatados, tendo que existir um vencedor. 

Art.13.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo.(2:7). 
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IX – Horário e Marcações 

Art.14.º - O horário dos jogos deverá ser Domingo das 15 às 19 horas ou 4ª feira das 19 

ás 21 horas. 

Art.15.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as 15 e as 19 

horas. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A Fase Final da prova será realizada no fim-de-semana de --- de ---- de ----, 

em local a definir. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.17.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.18.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

XII – Casos Omissos 

Art.19.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

 

 

PA06 - Taça do Algarve de Juniores Femininos 

Regulamento da Prova 
 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio da prova é realizado no dia 1 de Setembro de 2008, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 

Art.º2.º - Até ao dia do sorteio as equipas terão de ter obrigatoriamente 10 jogadores 

inscritos. 

Art.º3.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. 
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II – Recompensas e Prémios 

Art.4.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.5.º – Todas as equipas de Juniores Femininos da Associação de Andebol do Algarve 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.6.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1990 e 1991. 

Art.7.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 92 e 93 com cartão de apto 

para Juniores, desde que respeitem o R.G. da FAP e Associações. 

 

V – Treinadores 

Art.8.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

 

 

 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.9.º - Sendo o numero de equipas ímpar, será realizado um pré eliminatória entre as 

duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição de 

visitante. 

Art.10.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim-de-

semana. Na fase final aplica-se o regulamento das provas em Concentração 

 

VII – Títulos 

Art.11.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Juniores Femininos época 2008/2009. 
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VIII – Classificações e Desempates 

Art.12.º - Os jogos não podem terminar empatados, tendo que existir um vencedor. 

Art.13.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo. (2:7). 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.14.º - O horário dos jogos deverá ser Domingo das 15 às 19 horas ou 4ª feira das 19 

ás 21 horas. 

Art.15.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as 15 e as 19 

horas. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A Fase Final da prova será realizada entre os dias 13/09/08 e 21/09/08. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.17.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.18.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

 

XII – Casos Omissos 

Art.19.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 
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PA07 – Torneio de Abertura de Juvenis Masculinos 

 
Regulamento da Prova 

 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – A inscrição deverá dar entrada na Associação até ao dia 29 de Agosto de 2008. 

Art.2.º- O sorteio da prova é realizado no dia 01 de Setembro de 2008, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 

Art.º3.º - Até ao dia do sorteio as equipas terão de ter obrigatoriamente 10 jogadores 

inscritos. 

Art.º4.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. 
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II – Recompensas e Prémios 

Art.5º – Ao vencedor do Torneio de Abertura será atribuída uma taça. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.6.º – Todas as equipas de Juvenis Masculinos da Associação de Andebol do Algarve 

que se inscrevam até à data prevista. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.7.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1991,1992 e 1993. 

Art.8.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 94 e 95 com cartão de apto 

para Juvenil, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

 

V – Treinadores 

Art.9.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

 

 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.10.º - A prova será disputada no sistema de TxT a uma volta ou duas voltas de 

acordo com número de equipas. 

 

VII – Títulos 

Art.11.º - Ao vencedor do Torneio será atribuído o título de vencedor do Torneio de 

Abertura de Juvenis Masculinos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.12.º - De acordo com o R.G. da FAP e Associações. 

 

IX – Horário e Marcações 
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Art.13.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos domingos. 

Art.14.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 11:30 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 19:00h do período da tarde. 

Art.15.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações, senão no caso de se verificarem as seguintes situações: 

 

a) A pedido dos clubes desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

 

- Ofício do clube interessado indicando a hora a data e o local do jogo, acompanhado 

de ofício do outro clube concordando com a alteração, juntamente com o 

preenchimento da proposta de alteração de jogos, (documento específico para o 

efeito). A solicitação de alteração terá de dar entrada na Associação Andebol do 

Algarve até 15 dias antes da data oficialmente marcada. 

 

b) Por decisão da Associação Andebol do Algarve com indicação por ofício aos 

clubes intervenientes. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A prova será disputa entre os dias 06/09/08 e 21/09/08. 

 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.17.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.18.º - Os árbitros são da responsabilidade da Associação de Andebol do Algarve. 

Art.19.º - O clube visitado é responsável pelo oficial de mesa. 

 

XII – Casos Omissos 

Art.20.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 
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PA08 - Taça do Algarve de Juvenis Masculinos 

 
Regulamento da Prova 

 

 
I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio da prova será realizado no dia --- de ---- de 200-. 

Art.º2.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.3.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 

 

III – Equipas Participantes 
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Art.4.º – Todas as equipas de Juvenis Masculinos da Associação de Andebol do Algarve 

com um minimo de 10 atletas inscritos. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.5.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1991,1992 e 1993. 

Art.6.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 1994 e 1995 com cartão de 

apto para Juvenil, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

 

V – Treinadores 

Art.7.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.8.º - Sendo o numero de equipas ímpar, será realizado um pré eliminatória entre as 

duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição de 

visitante. 

Art.9.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim-de-

semana. Durante a Fase Final aplica-se o regulamento de provas em concentração. 

 

VII – Títulos 

Art.10.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Juvenis Masculinos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.11.º - Os jogos não podem terminar empatados, tendo que existir um vencedor. 

Art.12.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo.(2:7). 

 

IX – Horário e Marcações 
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Art.13.º - Em caso de existência de pré-eliminatória esta tem que ser realizada no 

periodo in dicado pela associação. As equipas participantes na pré eliminatória, deverão 

indicar à Associação, o local e horário do jogo com 8 dias de antecedência. 

Art.14.º - O horário dos jogos deverá ser sábado ou domingo das --- às --- horas  

Art.15.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as --- e as --- 

horas. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A prova será realizada no fim-de-semana de -- e --- . 

Art.17.º - O local da prova será indicado posteriormente pela associação em 

comunicado aos clubes. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.18.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.19.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

XII – Casos Omissos 

Art.20.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

PA09 - Taça do Algarve de Juvenis Femininos 

 
Regulamento da Prova 

 

 
I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio da prova será realizado no dia 01 de Setembro de 2008. 

Art.º2.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.3.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 
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III – Equipas Participantes 

Art.4.º – Todas as equipas de Juvenis Femininos da Associação de Andebol do Algarve 

com um minimo de 10 atletas inscritas. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.5.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1992 e 1993. 

Art.6.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 1994 e 1995 com cartão de 

apto para Juvenil, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

 

V – Treinadores 

Art.7.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.8.º - Sendo o numero de equipas ímpar, será realizado um pré eliminatória entre as 

duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição de 

visitante. 

Art.9.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim de 

semana. Durante a Fase Final aplica-se o regulamento de provas em concentração. 

 

VII – Títulos 

Art.10.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Juvenis Femininos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.11.º - Os jogos não podem terminar empatados, tendo que existir um vencedor. 

Art.12.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo.(2:7). 

 

IX – Horário e Marcações 
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Art.13.º - Em caso de existência de pré-eliminatória esta tem que ser realizada no 

periodo indicado pela associação. As equipas participantes na pré eliminatória, deverão 

indicar à Associação, o local e horário do jogo com 8 dias de antecedência. 

Art.14.º - O horário dos jogos deverá ser sábado ou domingo das 15:00h às 19:00h 

horas  

Art.15.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as 15:00 e as 

19:00 horas. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A prova será realizada entre os dias 13/09/08 e 21/09/08. 

Art.17.º - O local da prova será indicado posteriormente pela associação em 

comunicado aos clubes. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.18.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.19.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

XII – Casos Omissos 

Art.20.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

PA10 – Torneio de Abertura de Iniciados Masculinos 

 
Regulamento da Prova 

 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – A inscrição deverá dar entrada na Associação até ao dia 29 de Agosto de 2008. 

Art.2.º- O sorteio da prova é realizado no dia 01 de Setembro de 2008, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 

Art.º3.º - Até ao dia do sorteio as equipas terão de ter obrigatoriamente 10 jogadores 

inscritos. 

Art.º4.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. 
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II – Recompensas e Prémios 

Art.5º – Ao vencedor do Torneio de Abertura será atribuída uma taça. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.6.º – Todas as equipas de Iniciados Masculinos da Associação de Andebol do 

Algarve que se inscrevam até à data prevista. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.7.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1994 e 1995. 

Art.8.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 96 e 97 com cartão de apto 

para Iniciado, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

Art.9.º - Os clubes devem inscrever no boletim de jogo de cada jogo e estar presentes 

fisicamente o mínimo de 10. O incuprimento implica sanções desportivas. 

 

V – Treinadores 

Art.9.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.10.º - A prova será disputada no sistema de TxT a uma volta ou duas voltas de 

acordo com número de equipas. 

 

VII – Títulos 

Art.11.º - Ao vencedor do Torneio será atribuído o título de vencedor do Torneio de 

Abertura de Iniciados Masculinos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.12.º - De acordo com o R.G. da FAP e Associações. 
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IX – Horário e Marcações 

Art.13.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos Domingos. 

Art.14.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 11:30 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 19:00h do período da tarde. 

Art.15.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações, senão no caso de se verificarem as seguintes situações: 

 

c) A pedido dos clubes desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

 

- Ofício do clube interessado indicando a hora a data e o local do jogo, acompanhado 

de ofício do outro clube concordando com a alteração, juntamente com o 

preenchimento da proposta de alteração de jogos, (documento específico para o 

efeito). A solicitação de alteração terá de dar entrada na Associação Andebol do 

Algarve até 15 dias antes da data oficialmente marcada. 

 

d) Por decisão da Associação Andebol do Algarve com indicação por ofício aos 

clubes intervenientes. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A prova será disputa entre os dias 06/09/08 e 21/09/08. 

 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.17.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.18.º - Os árbitros são da responsabilidade da Associação de Andebol do Algarve. 

Art.19.º - O clube visitado é responsável pelo oficial de mesa. 

 

XII – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.20.º - O escalão de Iniciados está sujeito a regulamento técnico pedagógico definido 

pela FAP. 

 

XII – Casos Omissos 
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Art.20.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA11 - Taça do Algarve de Iniciados Masculinos 

 
Regulamento da Prova 

 
 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio da prova será realizado no dia -- de ------ de 200-. 

Art.º2.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.3.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 
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III – Equipas Participantes 

Art.4.º – Todas as equipas de Iniciados Masculinos da Associação de Andebol do 

Algarve com um mínimo de 10 atletas inscritos. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.5.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1994 e 1995. 

Art.6.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 96 e 97 com cartão de apto 

para Iniciado, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

Art.7.º - Os clubes devem inscrever no boletim de jogo de cada jogo e estar presentes 

fisicamente o mínimo de 10. O incumprimento implica sanções desportivas 

 

V – Treinadores 

Art.8.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.9.º - Sendo o numero de equipas ímpar, será realizado um pré eliminatória entre as 

duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição de 

visitante. 

Art.10.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim-de-

semana. Durante a Fase Final aplica-se o regulamento de provas em concentração. 

 

VII – Títulos 

Art.11.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Iniciados Masculinos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.12.º - Os jogos não podem terminar empatados, tendo que existir um vencedor. 

Art.13.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo.(2:7). 
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IX – Horário e Marcações 

Art.14.º - O horário dos jogos das eliminatórias deverá ser Sábado ou Domingo das 15 

às 19 horas ou 4ª feira das 19 ás 21 horas. 

Art.15.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as 15 e as 19 

horas. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A fase final será realizada no fim-de-semana de  ---------. 

Art.17.º - O local da prova será indicado posteriormente pela associação em circular aos 

clubes. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.18.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.19.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

XII – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.20.º - O escalão de Iniciados está sujeito a regulamento técnico pedagógico definido 

pela FAP. 

 

XIII – Casos Omissos 

Art.21.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 
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PA12 – Torneio de Abertura de Iniciados Femininos 

 
Regulamento da Prova 

 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – A inscrição deverá dar entrada na Associação até ao dia 29 de Agosto de 2008. 

Art.2.º- O sorteio da prova é realizado no dia 01 de Setembro de 2008, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 

Art.º3.º - Até ao dia do sorteio as equipas terão de ter obrigatoriamente 10 jogadores 

inscritos. 

Art.º4.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. 
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II – Recompensas e Prémios 

Art.5º – Ao vencedor do Torneio de Abertura será atribuída uma taça. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.6.º – Todas as equipas de Iniciados Femininos da Associação de Andebol do 

Algarve que se inscrevam até à data prevista. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.7.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1994 e 1995. 

Art.8.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 96 e 97 com cartão de apto 

para Iniciado, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

Art.9.º - Os clubes devem inscrever no boletim de jogo de cada jogo e estar presentes 

fisicamente o mínimo de 10. O incumprimento implica sanções desportivas. 

 

V – Treinadores 

Art.10.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.11.º - A prova será disputada no sistema de TxT a uma volta ou duas voltas de 

acordo com número de equipas. 

 

VII – Títulos 

Art.12.º - Ao vencedor do Torneio será atribuído o título de vencedor do Torneio de 

Abertura de Iniciados Femininos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.13.º - De acordo com o R.G. da FAP e Associações. 
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IX – Horário e Marcações 

Art.14.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos Domingos. 

Art.15.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 11:30 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 19:00h do período da tarde. 

Art.16.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações, senão no caso de se verificarem as seguintes situações: 

 

e) A pedido dos clubes desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

 

- Ofício do clube interessado indicando a hora a data e o local do jogo, acompanhado 

de ofício do outro clube concordando com a alteração, juntamente com o 

preenchimento da proposta de alteração de jogos, (documento específico para o 

efeito). A solicitação de alteração terá de dar entrada na Associação Andebol do 

Algarve até 15 dias antes da data oficialmente marcada. 

 

f) Por decisão da Associação Andebol do Algarve com indicação por ofício aos 

clubes intervenientes. 

 

X – Data e Local 

Art.17.º - A prova será disputa entre os dias 13/09/08 e 28/09/08. 

 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.18.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.19.º - Os árbitros são da responsabilidade da Associação de Andebol do Algarve. 

Art.20.º - O clube visitado é responsável pelo oficial de mesa. 

 

XII – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.21.º - O escalão de Iniciados está sujeito a regulamento técnico pedagógico definido 

pela FAP. 

 

XII – Casos Omissos 
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Art.22.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PA13 - Taça do Algarve de Iniciados Femininos 

 
Regulamento da Prova 

 
 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio da prova será realizado no dia --- de Setembro de ----. 

Art.º2.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.3.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 
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III – Equipas Participantes 

Art.4.º – Todas as equipas de Iniciados Femininos da Associação de Andebol do 

Algarve com um minimo de 10 jogadoras. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.5.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1994 e 1995. 

Art.6.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 96 e 97 com cartão de apto 

para Iniciado, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

Art.7.º - Os clubes podem inscrver no boletim de jogo de cada jogo e estar presentes 

fisicamente o minimo de 10. O incumprimento implica sanções desportivas 

 

V – Treinadores 

Art.8.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.9.º - Sendo o numero de equipas ímpar, será realizado um pré eliminatória entre as 

duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição de 

visitante. 

Art.10.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim-de-

semana. Durante a Fase Final aplica-se o regulamento de provas em concentração. 

 

VII – Títulos 

Art.11.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Iniciados Femininos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.12.º - Os jogos não podem terminar empatados, tendo que existir um vencedor. 

Art.13.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo.(2:7). 
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IX – Horário e Marcações 

Art.14.º - O horário dos jogos das eliminatórias deverá ser Sábado ou Domingo das 15 

às 19 horas ou 4ª feira das 19 às 21 horas. 

Art.15.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as 15 e as 19 

horas. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A fase final será realizada no fim-de-semana de --- de ---- e --- de ----- de 200-

. 

Art.17.º - O local da prova será indicado posteriormente pela associação em circular aos 

clubes. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.18.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.19.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

XII – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.20.º - O escalão de Iniciados está sujeito a regulamento técnico pedagógico definido 

pela FAP. 

 

XIII – Casos Omissos 

Art.21.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 
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PA14 – Torneio de Abertura de Infantis Masculinos 

 
Regulamento da Prova 

 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – A inscrição para a prova deverá dar entrada na Associação até ao dia 05 de 

Setembro de 2008. 

Art.2.º- O sorteio da prova é realizado no dia 08 de Setembro de 2008, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 
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Art.º3.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. Em caso 

excepcionais poderão jogar atletas com cartão provisório, passado por esta associação, 

desde que a guia esteja introduzida no sistema e com cópia do atestado médico. 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.4º – Ao vencedor do Torneio de Abertura será atribuída uma taça. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.5.º – Todas as equipas de Infantis Masculinos da Associação de Andebol do 

Algarve, que se inscrevam até á data limite, definida neste regulamento, com um 

minimo de 10 atletas inscritos. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.6.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1996 e 1997. 

Art.7.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 1998 e 1999 com cartão de 

apto para Infantil, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

Art.8.º - Os clubes têm que inscrever no boletim de jogo e estar presente fisicamente, o 

minimo de 10 jogadores, o incuprimento implica sanções desportivas (derrota). 

 

 

 

 

V – Treinadores 

Art.9.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.10.º - A prova será disputa no sistema de TxT a uma ou duas voltas, no sistema de 

casa fora. 

 

VII – Títulos 



Associação de Andebol do Algarve – Planeamento Regional 2008 / 2009  

Formar para Melhorar  39 

Art.11.º - Ao vencedor do Torneio será atribuído o título de vencedor do Torneio de 

Abertura de Infantis Masculinos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.12.º - No caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, a ordem de 

classificação será estabelecida de acordo com o R.G.P. da F.A P. e Associações. 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.13.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos Domingos. 

Art.14.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 11:30 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 19:00h do período da tarde. 

Art.15.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações, senão no caso de se verificarem as seguintes situações: 

 

a) A pedido dos clubes desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

 

- Ofício do clube interessado indicando a hora a data e o local do jogo, acompanhado 

de ofício do outro clube concordando com a alteração, juntamente com o 

preenchimento da proposta de alteração de jogos. A solicitação de alteração terá de 

dar entrada na Associação Andebol do Algarve até 15 dias antes da data 

oficialmente marcada. 

 

b) Por decisão da Associação Andebol do Algarve com indicação por ofício aos 

clubes intervenientes. 

 

X – Data e Local 

Art.16.º - A prova será disputa entre os dias 20/09/08 e 12/10/08. 

 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.17.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.18.º - Os árbitros são da responsabilidade da Associação de Andebol do Algarve. 
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Art.19.º - O clube visitado é responsável pelo oficial de mesa. 

 

XII – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.20.º - Substituição só em posse de bola 

Art.21.º - É obrigatório a utilização de um sistema defensivo individual durante a 1ª 

parte. 

Art. 22.º - Durante a 1ª parte é permitido substituição pedagógica. 

Art. 23.º É proibido a utilização de defesas mistas. 

 

XIII– Casos Omissos 

Art.24.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA15 - Taça do Algarve de Infantis Masculinos 

 
Regulamento da Prova 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio da fase em concentração será realizado no dia -- de ---- de 200-. 

Art.º2.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.3.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 
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III – Equipas Participantes 

Art.4.º – Todas as equipas de Infantis Masculinos da Associação de Andebol do 

Algarve com um mínimo de 10 atletas inscritos. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.5.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1996 e 1997. 

Art.6.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 1998 e 1999 com cartão de 

apto para Infantil, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

Art.8.º - Os clubes têm que inscrever no boletim de jogo e estar presente fisicamente, o 

minimo de 10 jogadores, o incuprimento implica sanções desportivas (derrota). 

 

 

V – Treinadores 

Art.7.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.8.º - Sendo o numero de equipas ímpar, será realizado um pré eliminatória entre as 

duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição de 

visitante. 

Art.9.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim-de-

semana. Durante a Fase Final aplica-se o regulamento de provas em concentração. 

 

VII – Títulos 

Art.10.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Infantis Masculinos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.11.º - Os jogos não podem terminar empatados, tendo que existir um vencedor. 
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Art.12.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo. (2:7). 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.13.º - O horário dos jogos das eliminatórias deverá ser Sábado ou Domingo das 15 

às 19 horas. 

Art.14.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as 15 e as 19 

horas. 

 

X – Data e Local 

Art.15.º - A fase final será realizada nos fins-de-semana de --- e --- de----- de 200-. 

Art.16.º - O local da prova será indicado posteriormente pela associação em 

comunicado aos clubes. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.17.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.18.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

XII – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.19.º - Substituição só em posse de bola 

Art. 20.º - É obrigatório a utilização de um sistema defensivo individual durante a 1ª 

parte. 

Art. 21.º - Durante a 1ª parte é permitido substituição pedagógica. 

Art. 22.º É proibido a utilização de defesas mistas. 

 

 

XIII – Casos Omissos 

Art.23.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 
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PA16 – Torneio de Abertura de Infantis Femininos 

 
Regulamento da Prova 

 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – A inscrição para a prova deverá dar entrada na Associação até ao dia 05 de 

Setembro de 2008. 
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Art.2.º- O sorteio da prova é realizado no dia 08 de Setembro de 2008, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 

Art.º3.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. Em caso 

excepcionais poderão jogar atletas com cartão provisório, passado por esta associação, 

desde que a guia esteja introduzida no sistema e com cópia do atestado médico. 

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.4º – Ao vencedor do Torneio de Abertura será atribuída uma taça. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.5.º – Todas as equipas de Infantis Femininos da Associação de Andebol do Algarve, 

que se inscrevam até á data limite, definida neste regulamento, com um minimo de 10 

atletas inscritas. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.6.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1996 e 1997. 

Art.7.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 1998 e 1999 com cartão de 

apto para Infantil, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

Art.8.º - Os clubes têm que inscrever no boletim de jogo e estar presente fisicamente, o 

minimo de 10 jogadores, o incuprimento implica sanções desportivas (derrota). 

 

 

 

V – Treinadores 

Art.8.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.9.º - A prova será disputa no sistema de TxT a uma ou duas voltas, no sistema de 

casa fora. 
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VII – Títulos 

Art.10.º - Ao vencedor do Torneio será atribuído o título de vencedor do Torneio de 

Abertura de Infantis Femininos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.11.º - No caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, a ordem de 

classificação será estabelecida de acordo com o R.G.P. da F.A P. e Associações. 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.12.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos Sábados. 

Art.13.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 11:30 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 19:00h do período da tarde. 

Art.14.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações, senão no caso de se verificarem as seguintes situações: 

 

c) A pedido dos clubes desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

 

- Ofício do clube interessado indicando a hora a data e o local do jogo, acompanhado 

de ofício do outro clube concordando com a alteração, juntamente com o 

preenchimento da proposta de alteração de jogos. A solicitação de alteração terá de 

dar entrada na Associação Andebol do Algarve até 15 dias antes da data 

oficialmente marcada. 

 

d) Por decisão da Associação Andebol do Algarve com indicação por ofício aos 

clubes intervenientes. 

 

X – Data e Local 

Art.15.º - A prova será disputa entre os dias 20/09/08 e 12/10/08. 

 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.16.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 
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Art.17.º - Os árbitros são da responsabilidade da Associação de Andebol do Algarve. 

Art.18.º - O clube visitado é responsável pelo oficial de mesa. 

 

XII – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.19.º - Substituição só em posse de bola 

Art. 20.º - É obrigatório a utilização de um sistema defensivo individual durante a 1ª 

parte. 

Art. 21.º - Durante a 1ª parte é permitido substituição pedagógica. 

Art. 22.º É proibido a utilização de defesas mistas. 

 

XIII– Casos Omissos 

Art.23.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA17 - Taça do Algarve de Infantis Femininos 

 
Regulamento da Prova 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – O sorteio da fase em concentração será realizado no dia -- de ---- de 200-. 

Art.º2.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa 
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II – Recompensas e Prémios 

Art.3.º – Ao vencedor da Taça do Algarve será atribuída uma taça e vinte medalhas. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.4.º – Todas as equipas de Infantis Femininos da Associação de Andebol do Algarve 

com um minimo de 10 atletas inscritas. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.5.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1996 e 1997. 

Art.6.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 1998 e 1999 com cartão de 

apto para Infantil, desde que respeitem o RG da FAP e Associações. 

Art.8.º - Os clubes têm que inscrever no boletim de jogo e estar presente fisicamente, o 

minimo de 10 jogadores, o incuprimento implica sanções desportivas (derrota). 

 

 

V – Treinadores 

Art.7.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

 

 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.8.º - Sendo o numero de equipas ímpar, será realizado um pré eliminatória entre as 

duas equipas pior classificadas da época anterior. A pior classificada terá a condição de 

visitante. 

Art.9.º - A prova será realizada no sistema de meias/finais e final, durante um fim-de-

semana. Durante a Fase Final aplica-se o regulamento de provas em concentração. 

 

VII – Títulos 
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Art.10.º - Ao vencedor da final será atribuído o título de vencedor da Taça do Algarve 

de Infantis Femininos época 2008/2009. 

 

VIII – Classificações e Desempates 

Art.11.º - Os jogos não podem terminar empatados, tendo que existir um vencedor. 

Art.12.º - Em caso de empate, proceder-se-á ao desempate de acordo com as regras 

oficiais de jogo. (2:7). 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.13.º - O horário dos jogos das eliminatórias deverá ser Sábado ou Domingo das 15 

às 19 horas. 

Art.14.º - Os jogos em regime de concentração serão efectuados entre as 15 e as 19 

horas. 

 

X – Data e Local 

Art.15.º - A fase final será realizada nos fins-de-semana de --- e --- de----- de 200-. 

Art.16.º - O local da prova será indicado posteriormente pela associação em 

comunicado aos clubes. 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.17.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.18.º - Os árbitros e oficiais de mesa são da responsabilidade da Associação de 

Andebol do Algarve. 

 

 

XII – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.19.º - Substituição só em posse de bola 

Art. 20.º - É obrigatório a utilização de um sistema defensivo individual durante a 1ª 

parte. 

Art. 21.º - Durante a 1ª parte é permitido substituição pedagógica. 

Art. 22.º É proibido a utilização de defesas mistas. 
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XIII – Casos Omissos 

Art.23.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA18/PA19 – Concentrações de Minis Masculinos e 
Femininos 

 

Regulamento da Prova  
 

 

I – Inscrições e sorteio 
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Art.1.º – A inscrição para as concentrações deverão dar entrada na A.A.A. 8 dias antes 

da data da mesma.  

Art.2.º- O sorteio da prova e respectivo calendário é da responsabilidade da Associação 

de Andebol do Algarve, que o fará sair 5 dias antes da concentração. 

Art.º3.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. Em caso 

excepcionais poderão jogar atletas com cartão provisório, passado por esta associação, 

desde que a guia esteja introduzida no sistema e com cópia do atestado médico. 

 

 

II – Equipas Participantes 

Art.4.º – Todas as equipas de Minis da Associação de Andebol do Algarve, que se 

inscrevam até à data limite para cada concentração, definida neste regulamento, com um 

minimo de 10 atletas inscritos. 

 

III – Jogadores Participantes 

Art.5.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1998 e 1999. 

Art.6.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 2000, mediante apresentação 

do B.I. 

Art.7.º - Os clubes podem inscrver no boletim de jogo de cada jogo e estar presentes 

fisicamente o mínimo de 10. O incuprimento implica sanções desportivas 

 

IV – Treinadores 

Art.8.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

  

 

V – Forma de Disputa 

Art.9.º - A prova será disputada no sistema de concentrações, tendo cada concentração 

um quadro competitivo elaborado para o efeito de acordo com o número de equipas 

inscritas.  
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VI – Classificações e Desempates 

Art.10.º - No caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, a ordem de 

classificação será estabelecida de acordo com o R.G.P. da F.A P. e Associações. 

 

VII – Horário e Marcações 

Art.11.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos Sábados (masculinos) e Domingos 

(femininos). 

Art.12.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 13:00 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 18:00h do período da tarde. 

Art.13.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações 

 

VIII – Data e Local 

Art.14.º - As concentrações serão realizadas nas seguintes datas: 

Masculinos – 04/10/08; 18/10/08; 01/11/08; 15/11/08; 29/11/08; 13/12/08; 

Femininos – 12/10/08; 26/10/08; 09/11/08; 23/11/08; 07/12/08; 

Art.15.º- Os clubes deverão candidatar-se à organização de cada uma das concentrações 

após circular para o efeito. 

 

 

IX – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.16.º - O escalão de Minis realizará jogos de andebol de 7. 

Art.17 - Substituição só em posse de bola 

Art.18.º - É obrigatório a utilização de um sistema defensivo individual durante a 1ª 

parte. 

Art. 19.º - Durante a 1ª parte é permitido substituição pedagógica. 

Art. 20.º É proibido a utilização de defesas mistas. 

 

X– Casos Omissos 

Art.21.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 
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PA20/PA21 - Torneio do Algarve de Minis Masculino e 
Feminino 

Regulamento da Prova  
 

 

I – Inscrições e sorteio 

Art.1.º – A inscrição para a prova deverá dar entrada na Associação até ao dia 18 de 

Dezembro de 2008. 
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Art.2.º- O sorteio da prova é realizado no dia 19 de Dezembro de 2008, na sede da 

Associação de Andebol do Algarve. 

Art.º3.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa.  

 

II – Recompensas e Prémios 

Art.4º – Ao vencedor do Torneio do Algarve será atribuída uma taça. 

 

III – Equipas Participantes 

Art.5.º – Todas as equipas de Minis da Associação de Andebol do Algarve, que se 

inscrevam até á data limite, definida neste regulamento, com um mínimo de 10 atletas 

inscritos. 

 

IV – Jogadores Participantes 

Art.6.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 1998 e 1999. 

Art.7.º - Podem ainda participar os jogadores nascidos em 2000, mediante apresentação 

do B.I. 

Art.8.º - Os clubes podem inscrever no boletim de jogo de cada jogo e estar presentes 

fisicamente o mínimo de 10. O incuprimento implica sanções desportivas 

 

V – Treinadores 

Art.8.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

 

 

VI – Forma de Disputa 

Art.9.º - A prova será disputada no sistema de concentrações, txt a uma, duas ou mais 

voltas de acordo com o número de equipas participantes.  

 

VII – Títulos 

Art.10.º - Ao vencedor do Torneio será atribuído o título de vencedor do Torneio do 

Algarve de Minis época 2008/2009. 
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VIII – Classificações e Desempates 

Art.11.º - No caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, a ordem de 

classificação será estabelecida de acordo com o R.G.P. da F.A P. e Associações. 

 

IX – Horário e Marcações 

Art.12.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos Sábados (Masculinos) e Domingos 

(Femininos). 

Art.13.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 13:00 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 18:00h do período da tarde. 

Art.14.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações, senão no caso de se verificarem as seguintes situações: 

 

e) A pedido dos clubes desde que sejam cumpridas as seguintes condições: 

 

- Ofício do clube interessado indicando a hora a data e o local do jogo, acompanhado 

de ofício do outro clube concordando com a alteração, juntamente com o 

preenchimento da proposta de alteração de jogos. A solicitação de alteração terá de 

dar entrada na Associação Andebol do Algarve até 15 dias antes da data 

oficialmente marcada. 

 

f) Por decisão da Associação Andebol do Algarve com indicação por ofício aos 

clubes intervenientes. 

 

X – Data e Local 

Art.15.º - A prova será disputa entre os dias 10/01/09 e 12/04/09.  

 

 

XI – Entrada no Recinto/ Organização e Condições de Apoio 

Art.16.º - Os jogos são realizados com entradas livres. 

Art.17.º - Os árbitros são da responsabilidade da Associação de Andebol do Algarve. 

Art.18.º - O clube visitado é responsável pelo oficial de mesa. 
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XII – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.19.º - O escalão de Minis realizará jogos de andebol de 7. 

Art.20º - Substituição só em posse de bola 

Art.21.º - É obrigatório a utilização de um sistema defensivo individual durante a 1ª 

parte. 

Art. 22.º - Durante a 1ª parte é permitido substituição pedagógica. 

Art. 23.º É proibido a utilização de defesas mistas. 

 

XIII– Casos Omissos 

Art.24.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA22 – Concentrações de Bambis Masculinos e Femininos 

 

Regulamento da Prova  
 

 

I – Inscrições e sorteio 
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Art.1.º – A inscrição para as concentrações deverão dar entrada na A.A.A. 8 dias antes 

da data da mesma.  

Art.2.º- O sorteio da prova e respectivo calendário é da responsabilidade da Associação 

de Andebol do Algarve, que o fará sair 5 dias antes da concentração. 

Art.º3.º- Não poderão participar jogadores sem o respectivo cartão Cipa. Em caso 

excepcionais poderão jogar atletas com cartão provisório, passado por esta associação, 

desde que a guia esteja introduzida no sistema e com cópia do atestado médico. 

 

 

II – Equipas Participantes 

Art.4.º – Todas as equipas de Bambis da Associação de Andebol do Algarve, que se 

inscrevam até à data limite para cada concentração, definida neste regulamento, com um 

mínimo de 7 atletas inscritos. 

 

III – Jogadores Participantes 

Art.5.º - Podem participar todos os jogadores nascidos em 2000 e 2001. 

 

IV – Treinadores 

Art.6.º - De acordo com o estipulado no título 11, sub título 3, art. 2 alínea B do RG da 

FAP e Associações. 

  

 

V – Forma de Disputa 

Art.7.º - A prova será disputada no sistema de concentrações, tendo cada concentração 

um quadro competitivo elaborado para o efeito de acordo com o número de equipas 

inscritas.  

 

 

VI – Classificações e Desempates 

Art.8.º - No caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, a ordem de 

classificação será estabelecida de acordo com o R.G.P. da F.A P. e Associações. 
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VII – Horário e Marcações 

Art.9.º - Os Jogos realizar-se-ão sempre aos Domingos. 

Art.10.º- Os jogos deverão ser marcados no período horário compreendido entre as 

10:00 e as 13:00 do período da manhã, e entre as 15:00 e as 18:00h do período da tarde. 

Art.11.º- Depois de ter sido elaborado o calendário da prova, não serão permitidos 

quaisquer alterações 

 

VIII – Data e Local 

Art.12.º - As concentrações serão realizadas nas seguintes datas: 

19/10/08; 02/11/08; 11/11/08; 14/12/08. 

Art.13.º- Os clubes deverão candidatar-se à organização de cada uma das concentrações 

após circular para o efeito. 

 

 

IX – Regulamento Técnico Pedagógico 

Art.14.º - O escalão de Bambis realizará jogos de andebol de 5. 

Art.15 - Substituição só em posse de bola 

Art.16.º - É obrigatório a utilização de um sistema defensivo individual todo o jogo. 

 Art. 17.º - É permitido substituição pedagógica. 

 

X– Casos Omissos 

Art.18.º - A tudo o que não vem especificado aplica-se o regulamento geral da FAP e 

Associações. 

 

 


