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1 



Nota: Cada atleta de cada Equipa-Freguesia está obrigado a participar na prova correspondente ao 

seu escalão etário. 

ESCALÕES ETÁRIOS 

Ano Letivo 
Ano Nascimento 

Escalão I Escalão II Escalão III 

2015/2016 
2006 / 2007 
9 - 10 anos 

2004 / 2005 
11 – 12 anos  

2002 / 2003 
13 – 14 anos  
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Constituição das equipas:  

•Escalão I e II, as Equipas-Freguesia devem ser constituídas por elementos do 

sexo masculino, feminino ou mistas (eq. mistas). 
 

2Nas equipas mistas é obrigatório a utilização de 2 elementos do sexo feminino 

em simultâneo. 

•No Escalão III, não existe competição para equipas mistas.  
 

•A Federação poderá caso seja necessário criar contingências, para uma maior 

homogeneidade na competição. 
 

- É obrigatório, que todos os atletas inscritos na ficha de jogo sejam utilizados 

em jogo.  
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Sanções:  

• Escalão I e II – Andebol de 5 (cinco), aplica-se a “Substituição 

Pedagógica”, nos casos de exclusão ou desqualificação dos 

jogadores. 

• Escalão III – Andebol de 7 (sete), o tempo de exclusão é de 1 (um) 

minuto. 

• Escalões I e II é apenas permitido a defesa individual (H x H). 

• É PROIBIDO a utilização de defesa mista em todos os escalões 
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Escalão I e II 

•A reposição de bola em jogo após golo é efetuada pelo guarda-redes, na linha de 4m, 
após apito do árbitro. 

Escalão III 

•A reposição de bola em jogo após golo é efetuada na linha de meio campo, após apito do 
árbitro. 

Escalões Género 
Dimensões 

do Campo 
Bola 

Tempo de 

Jogo 

Intervalo 

Balizas 
Área de 

Baliza 
Competição 

Escalão I 
Masc. / Fem./ 

Misto 
20m x 13m Nº 0 15’ contínuos 2,40m X 1,60m 

semicírculo de 

5m  
Andebol de 5 

Escalão II 
Masc. / Fem./ 

Misto 
20m x 13m Nº0 2 x 10’  2,40m X 1,60m 

semicírculo de 

5m  
Andebol de 5 

Escalão III Masc. / Fem. 40m x 20m Nº 1 2 x 12.5’ 3,00m X 2,00m 
semicírculo de 

6m  
Andebol de 7 
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Formação e Equipamento desportivo / 
material 

A Federação e a A.A. de Lisboa disponibilizam-se a realizar: 
 

• formação especifica para árbitros e oficiais de mesa aos  alunos dos cursos 

técnicos profissionais que venham a colaborar e a qualquer voluntário que 

participe nas Olisipíadas. 
 

• Formação ao treinadores, professores e dirigentes que pretendam 
acompanhar as equipas durante as Olisipíadas. 
 

• Na Fase Local, caso esteja sejam reunido os requisitos -  Empréstimo de 
material em detrimento da necessidades que sejam apresentas e dentro da 
disponibilidade da Federação. 
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Fase Local 
 

Os jogos são dirigidos por um árbitro e por um oficial de mesa. 
 

Os Árbitros e Oficiais de mesa deverão ser elementos dos cursos técnicos 
profissionais. Caso seja necessário a Federação de Andebol de Portugal/ 
Associação de Andebol de Lisboa poderão apoiar com alguns elementos. 
 

Fase Final 
 
A Federação em conjunto com a AA Lisboa irão indicar uma Comissão 
Organizadora para a prova. 
 

Os Árbitros e Oficiais de mesa são da responsabilidade da Federação 
Portuguesa de Andebol/Associação de Andebol de Lisboa, podendo ser 
incluídos os árbitros formados e que tenham participado nas fases locais. 

Recursos Humanos 
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PROPOSTA DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

ANDEBOL 

A Federação e a A.A. de Lisboa disponibilizam-se 

apoiar as Juntas de Freguesia: 

• No contato direto com os responsáveis dos Clubes. 

• Apoio em atividades de divulgação nas escolas, ex. Dia do 

Andebol. 

• Material multimédia didático. 

• Apoio e Supervisão na organização das fases locais. 
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+ inf.:  
www.cm-lisboa.pt/olisipiadas 

olisipiadas@cm-lisboa.pt 

 

Contatos: 
 
 

Federação de Andebol de Portugal (FAP)  
www.fpa.pt 
E-mails: andebol@fpa.pt,  Tel: 213 611 900;  
 
Luis Pacheco 
Luis.pacheco@fpa.pt 
Tlm:937542178 
 

Marco Santos 
Marco.santos@fpa.pt 
Tlm:919444969 
 
 

Associação de Andebol de Lisboa (AA Lisboa) 
http://www.aalisboa.pt  
E-mail: aalisboa@mail.telepac.pt Tel:213 617 090 
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