ALTERAÇÕES AOS REGULAMENTOS DA FEDERAÇÃO – ÉPOCA
2010/2011
NOTA INFORMATIVA
*

REGULAMENTO GERAL
I-

TÍTULO 1
-

II-

TÍTULO 2
-

III-

Inscrições:
Publicação das Alterações Regulamentares- imediatamente
após publicitação em C.O. / Portal;
Regime e formalização das Inscrições- Portal;
Desistência de participação em provas de acordo com art. 62
Regulamento Disciplinar;

Cipa / actualização face à introdução dos novos cartões com
chip;
Protecção dados pessoais;
Regime sancionatório agravado para irregularidades na
utilização
- sanções pecuniárias;
- penas de suspensão;
- eliminação das competições;

TÍTULO 3
-

Participação nas Selecções Nacionais

-

Direitos de imagem da Selecção e símbolos:
Os praticantes de andebol que tenham sido convocados para
actividades que se integrem no âmbito dos trabalhos da
Selecção Nacional, incluindo os períodos de estágio e
preparação, deverão respeitar os direitos de imagem e
símbolos da Federação de Andebol de Portugal, não sendo

autorizados a utilizar esses simbolos, ou a publicar fotos ou
imagens das Selecções Nacionais, por qualquer meio, salvo
consentimento da Federação;

IV-

TÍTULO 11 – Ajustamentos

Subtítulo 4
-

Quem tenha Equipa A e B a participar no mesmo escalão
terá, no momento da inscrição, que vincular os respectivos
atletas à equipa, não podendo utilizar noutra equipa;

Subtítulo 6
-

V-

Participação nas Provas Europeias
Actualização do Regulamento;
Agravamento das sanções;
Clube qualificado que desista desce para a Divisão inferior e
caso desista já com a época em curso fica imediatamente
suspenso e impedido de participar nas Competições
Nacionais + multa pecuniária;

TÍTULO 12 – Documento Complementar
- Adequação novas Regras IHF;
- O Treinador será obrigatoriamente o Oficial A;

REGULAMENTOS AUTÓNOMOS
I.- Anterior TÍTULO 8 - Regulamento Disciplinar sai do
Regulamento Geral da FAP e Associações e adquire estatuto
de Regulamento Autónomo:

- Introdução de Capítulo referente aos actos de violência
praticados por espectadores, adeptos e simpatizantes
(Capítulo I do Subtítulo 4).

- Introdução de Capítulo e norma referente à Dopagem
(Capítulo II do Subtítulo 4 e art. 5.º).
- Eliminação de referências à apreensão de CIPA.
- Redefinição dos casos de suspensão preventiva imediata
(art. 9.º).
- Alteração de alguma normas referentes ao cumprimento da
sanção de suspensão (arts. 20.º, n.º 7, e 22.º).
- Alteração das modalidades de notificação das decisões (art.
23.º)- Agilização da aplicação de penas – Publicação no
Portal do Andebol;
- Punição dos clubes pelos danos praticados pelos seus
agentes (art. 57.º).
- Alteração do artigo 32.º, n.º 1, de modo a abranger os
comportamentos omissivos.
- Agravamento
infracções.

da

moldura

sancionatória

de

várias

-

II.- Anterior TÍTULO 9 – Controlo Antidopagem:

-

Adquire estatuto de Regulamento Autónomo:
Actualização e reformulação face ao modelo de Regulamento
remetido pela ADOP;
Adequação das normas do Regulamento às disposições
disciplinares e penais decorrentes da Lei n.º 27/2009, de 19
de Junho;

-

EM PROCESSO DE REVISÃO
TÍTULO 4
-

Alta Competição ->nova denominação: “Alto Rendimento”
Actualização face à nova legislação;

TÍTULO 6 – Transferências
-

Reformulação e actualização

TÍTULO 11
Subtítulo 3
-

Novo Regulamento Exercício da Actividade de Treinadores
Qualificação e Certificação Profissional – Cédula de
Treinadores Desportivos (CTD);
Adequação á nova Legislação e Portaria;

TÍTULO 14
-

CCFA – Benefícios e Isenções conforme número de atletas
nas Selecções;

TÍTULO 15 – Regulamento de Arbitragem
-

Alteração nas categorias;
Adequação do novo RJFD;

Novo Regulamento de Prémios e Condecorações – A publicar
durante a época 2010/2011, após trabalhos do Conselho
Consultivo;

A Direcção
2 de Setembro de 2010

