ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO ALGARVE
Fundada em 07 de Julho de 1971
______________________________________________________

Época 2007/2008
Comunicado Oficial N.º 1
1. Direcção
1.1 A época desportiva 2006/2007 termina no dia 31 de Julho de
2007.
A época desportiva 2007/2008 inicia-se no dia 1 de Agosto de
2007.
1.2 Informamos que o horário de funcionamento da nossa sede é:
Período da Manhã: das 10:00 h às 12:00 h
Período da Tarde: das 15:00 h às 19:00 h
1.3 Alertamos todos os clubes para anteciparem a realização das
Inscrições, de forma a não congestionar os serviços.
1.4 Informamos ainda que a data da Assembleia-geral desta
Associação para aprovação do Planeamento Regional será no dia
30 de Julho na sede da desta pelas 21:30 horas.
1.5 O comunicado nº 1 da FAP e os seus anexos já se encontram
disponíveis em www.fap.pt.

2. Departamento Desportivo
2.1 Informamos todos os clubes que a data limite de filiação é de 20 de
Agosto, sendo a taxa de 80,00 €. Após esta data acresce uma
penalização entre 150 € a 300 € Devem os clubes preencherem a
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ficha anexa a este comunicado juntando-lhe toda a documentação
solicitada.
2.2 Informamos todos os clubes que tenham previsto torneios para a
época 2007/2008 que informem a A.A.A. para os mesmos serem
aprovados e integrados no planeamento.
2.3 A inscrição nas provas não obrigatórias da AAA deve ser efectuada
mediante preenchimento da folha em anexo.
2.4 Informamos todos os clubes das taxas de inscrição nas provas
Regionais não obrigatórias:

Provas não Obrigatórias

Taxa de Inscrição

PA03 – Torneio de Abertura de Juniores Masculinos

30,00 €

PA07 – Torneio de Encerramento de Juvenis Masculinos

25,00 €

PA10 – Torneio de Encerramento de Iniciados Masculinos

20,00 €

PA14 – Concentrações Inter-Regionais de Infantis

Grátis

PA15 - Torneio de Encerramento de Infantis Masculinos

Grátis

PA16 - Concentrações de Infantis Femininos

Grátis

PA19 – Torneio de Abertura de Minis

Grátis

PA21 – Torneio de Encerramento de Minis

Grátis

PA22 – Concentração de Bambis

Grátis

2.5 Devem todos os Clubes que participam em provas nacionais
enviar para esta associação cópia do documento de homologação
de campo. Os clubes que participam em provas regionais devem
homologar o mesmo através da Associação.
2.6 Chamamos a atenção de todos os clubes que caso queiram
solicitar isenção de policiamento para provas regionais, os
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mesmos deverão preencher o impresso para efeito e indicar os
responsáveis pela segurança.
2.7 Junto anexamos o manual de processamento de inscrições e seus
valores bem como o mapa das idades e correspondência de níveis
para treinadores, para a época agora a iniciar-se.
2.8 Alertam-se os clubes para a obrigatoriedade do envio dos boletins
de jogo até 24 horas após o término do mesmo, incorrendo o clube
numa multa de 25 euros.
2.9 Os clubes que após saída oficial dos calendários dos quadros
competitivos queiram alterar jogos, devem-no fazer de acordo com
o regulamento geral de provas da AAA, preenchendo para o efeito
o impresso em anexo.
2.10

Junto anexamos ficha para inscrição de uma dupla de árbitros

e delegados para os respectivos cursos, de acordo com o
regulamento geral da FAP e associações
2.11

Junto enviamos caderno de encargos para organização das

provas em regime de concentração a nível regional
2.12

Devem todos os clubes ao proceder à sua filiação enviarem

como anexo ficha de caracterização e impresso sobre a cor dos
equipamentos.

A DIRECÇÃO
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