
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
DISTRIBUIÇÃO:  ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS 
 
 
ASSUNTO:  TORNEIO SELECÇÕES REGIONAIS MASCULINAS (ATLETAS NASCIDOS EM 

1996, 1997 E 1998) – ESTRUTURA DA PROVA 
 
Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se: 
 

1- Selecções participantes  
Zona Norte – Braga, Porto, Aveiro e Viseu/Guarda/Vila Real 
Zona Sul – Leiria, Lisboa, Setúbal e Algarve 
 

2- Forma de disputa, datas e organização 
1º Encontro – 15.12.2012 – 1/2 Finais e Jogos Finais (2 Zonas)  
Organização - Candidatura até 29.10.2012 (as Associações interessadas deverão 
proceder via fax ou e-mail à sua candidatura). Os calendários de jogos serão 
condicionados à localização geográfica das Associações em relação ao local da prova. 
Apuramentos – 1º e 2º de cada Zona disputam nível 1 – 3º e 4º disputam nível 2. 
 
2º Encontro – 09.02.2013 – 1/2 Finais e Jogos Finais (2 Zonas – nível 1 e nível 2)  
Organização - Candidatura até 28.12.2012. Os calendários de jogos serão 
condicionados à localização geográfica das Associações em relação ao local da prova. 
Apuramentos – 1º, 2º e 3º de cada Zona permanecem – o 4º classificado desce ao nível 
2 – o 1º classificado é promovido ao nível 1 mantendo as restantes equipas neste nível. 
 
3º Encontro – 16.03.2013 – 1/2 Finais e Jogos Finais (2 Zonas – nível 1 e nível 2)  
Organização - Candidatura até 15.02.2013. Os calendários de jogos serão 
condicionados à localização geográfica das Associações em relação ao local da prova. 
Apuramentos – 1º, 2º e 3º de cada nível permanecem – o 4º classificado do nível 1 
desce ao nível 2 – o 1º classificado do nível 2 é promovido ao nível 1, mantendo as 
restantes equipas neste nível. 
 
4º Encontro – 08 e 09.06.2013 – Nível 1 em sistema de TxT (participa além das 4 
Selecções apuradas a Selecção da Região Autónoma da Madeira) 
Nível 2 – 1/2 Finais e Jogos Finais  
Organização - Candidatura até 15.04.2013.  
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3- Questões Regulamentares 
3.1- Atletas participantes – atletas nascidos em 1996, 1997 e 1998 – 6 atletas 
de cada ano – 18 atletas no total. No caso de uma Selecção não ter número 
suficiente de atletas poderá completar com atletas mais novos. A identificação 
dos atletas é obrigatória (Cipa e BI/CC). 
 
3.2- Regulamento de disputa dos jogos 
Os jogos serão disputados em 3 tempos de 20 min cada. Cada período vale um 
ponto e o resultado final 2 pontos (vitória 2, empate 1 e derrota 0). No total do 
jogo estão em disputa 5 pontos. 
 
3.3- Utilização dos jogadores durante o jogo (18 jogadores por jogo) 
1º período – 6 jogadores 1998 + 1 jogador 1997 
2º período - 6 jogadores 1997 + 1 jogador 1998/1996 
3º período - 6 jogadores 1996 + 1 jogador 1997/1998 
 
3.4- Regras Especiais 
Bola de Jogo – nº 3 (Juvenis) 
Proibido defesas mistas e/ou orientadas 
Substituições só em posse de bola e a única substituição possível será do 
jogador do ano diferente dos 6 jogadores. No caso de um destes jogadores se 
lesionar poderá ser substituído por um jogador mais novo. No caso específico 
do 1º período poderá ser substituído por um nascido em 1997. Poderão 
igualmente ser utilizados nascidos em 1999. 
 
3.5- Desempates 
a) No sistema de jogos a eliminar (1/2 Finais e Jogos Finais), se no final do 
tempo regulamentar (60 min) as Selecções se encontrarem empatadas em 
pontos e golos (exemplo 1º período 7/7; 2º período 13/13; 3º período 20/20) o 
desempate será feito através de livres de 7 metros. 
b) No sistema de jogos TxT, se no final se encontrarem 2 ou mais Selecções 
empatadas, será aplicado o desempate de acordo com o Artº 13º do Título 11 
do RGFAP e Associações. 
 
3.6- Sorteios 
1ª Concentração dia 30.10.2012 na sede da FAP – 17h00 
Sorteio livre sem condicionantes, calendário reajustado de acordo com 
distâncias geográficas 
 
2ª Concentração dia 08.01.2013 na sede da FAP – 17h00 
Condicionantes – Os jogos das 1/2 Finais não podem ser idênticos à 1ª 
concentração. 
 
 



 

3ª Concentração dia 18.02.2013 na sede da FAP – 17h00 
Condicionantes – Os jogos das 1/2 Finais não podem ser idênticos às 2 
concentrações anteriores. 
 
4ª Concentração a indicar posteriormente 
 
3.7- Boletim de Jogo  
Será fornecido Boletim Específico – listas de participantes manuais. 

 
4- Caderno de encargos  
Para as organizações – 1 refeição por Selecção (1ª, 2ª e 3ª concentração); 2/3 
refeições e 1 dormida (só Selecções a mais de 100 Kms) na 4ª concentração. 
 
 

Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados deste 
Comunicado. 
 

 
Lisboa, 19.10.2012 
 
 
                                                                                                    A DIRECÇÃO 


