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REGULAMENTO DA PROVA  

 

 

 

Artigo 1 

Prémios 

 

1. Ao vencedor da competição será atribuída uma Taça, denominada TAÇA DE PORTUGAL. 

2. Ao Clube finalista será entregue uma miniatura da mesma Taça. 

3. A cada um dos finalistas serão atribuídas vinte medalhas. 

4. O Vencedor da Taça de Portugal é o representante na Taça das Taças. 

5. No caso de coincidir com o Campeão Nacional será o vencido a ser indicado para 

representante na Taça das Taças. 

6. A designação dos diferentes representantes para as competições europeias de Clubes terá, 

sempre, de ser ratificada pela Direção da FAP, mormente tendo em atenção as condições 

económicas e/ou desportivas de cada um dos Clubes, procedendo às substituições respectivas 

quando for caso disso. 

 

Artigo 2 

Participantes 

 

1. Clubes 

a. Na Taça de Portugal part icipam todos os Clubes da PO09 e restantes Clu bes 

que se inscreverem;  

b.  Requisitos de part icipação nos termos do anexo 11 do Comunicado Oficial 
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época 2012/2013; 

c. As deslocações dos Clubes participantes nas competições organizadas pela FAP às 

Regiões Autónomas ficam condicionadas e são efetuadas de acordo com os critérios de 

financiamento definidos pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. 

2. Jogadores 

a. Podem participar os jogadores de acordo com o anexo 3 do Comunicado Oficial nº 1 

época 2012/2013. 

3. Treinadores 

a. De acordo com o estipulado no anexo 8 do Comunicado Oficial nº 1 época 2012/2013. 

 

Artigo 3 

Modelo Competitivo 

 

1. A prova será disputada em 3 fases: 

a. 1ª. FASE: 

1) Sistema de eliminatórias. 

2) Participam todos os Clubes excepto os Clubes da PO09. 

b. 2.ª FASE 

1) Sistema de eliminatórias a 1 só mão. 

2) Participam os Clubes apurados na 1ª Fase e os Clubes da PO09 (a partir dos 1/8 

Final). 

c. FINAL  

1) Será disputada em Campo a indicar pela FAP; 

2) Final a organização é da responsabilidade da FAP. 

2. Em caso de empate no final do tempo regulamentar proceder-se-á de acordo com as Regras 

Oficiais de Jogo e o Documento Complementar dos Regulamentos Específicos das Provas 

Nacionais. 

3. Com exceção de acordo expresso entre os Clubes intervenientes de cada jogo, ou a marcação 
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feita pela FAP, cabe ao Clube visitado marcar os horários de disputa dentro das opções 

previstas na PO09. 

4. Os Clubes que não indiquem à FAP., dentro dos prazos estabelecidos, as horas e locais 

dos jogos a disputar na condição de visitados, ou o façam não respeitando o que está 

regulamentado, terão os seus jogos marcados pela FAP. 

5. Depois desta marcação só por acordo entre os Clubes nos termos regulamentares o jogo 

poderá ser mudado sujeitando-se o Clube a todas as penalizações previstas como se a 

marcação fosse sua, no caso do jogo não se poder realizar. 

6. As eliminatórias que se disputam em fim-de-semana coincidente com os 

CAMPEONATOS NACIONAIS terão de ser disputadas em função da marcação dos 

mesmos.  

7. Salvo acordo entre os Clubes intervenientes, os jogos que envolvam equipas do continente e 

das regiões autónomas, terão que ser obrigatoriamente marcados em horário que permita o 

regresso da equipa visitante no último voo do dia do jogo. 

 

Artigo 4 

Horário dos Jogos 

 

A definir em comunicado Oficial e após o sorteio. 

Artigo 5 

Coordenadores de Segurança / Diretores de Campo 

 

1. Os Clubes, nesta prova, deverão inscrever, nos jogos realizados na situação de visitados, um 

Diretor de Campo/Coordenador de Segurança. 

2. Se o Clube visitado não tiver Coordenador de Segurança, terá obrigatoriamente que requisitar 

Força Policial. 

 

Artigo 6 

Oficiais de Mesa CROM 
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1. Os Clubes “CROM” garantem, as funções de Oficiais de Mesa nos jogos na situação de 

visitado, podendo voluntariamente o visitante, caso possua estatuto “CROM”, colocar um 

oficial de mesa. 

2. Nos jogos em que o Clube visitado não seja “CROM”, será a entidade com competência para 

a organização da Prova a designar os oficiais de mesa. 

3. A partir dos 1/16 de Final a nomeação dos oficiais de mesa é da responsabilidade da FAP. 

 

 

Artigo 7 

Homologação de Campos 

 

1. Os campos deverão reunir as condições regulamentares e estarem devidamente vistoriados e 

homologados pela Federação de Andebol de Portugal. 

2. No ato de inscrição do Clube na prova, deverá ser enviada a respectiva ficha de homologação 

devidamente preenchida. 

3. Os pedidos de homologação de campos, deverão ser efetuados no Portal do Andebol através 

do Sistema de Informação. 

Artigo 8 

Disposições Finais 

 

1. O presente Regulamento Específico anula todas as disposições que o contradigam na 

Regulamentação em vigor. 

2. A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Específico ou em regulamentações 

posteriores, aplica-se o disposto no RG da Federação e Associações. 

3. Este regulamento vigora para a época 2012/2013. 

 
 
 


