BAMBIS
ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS
No sentido de se transmitir uma dinâmica especial à realização dos Encontros Regionais de
Bambis e uma aproximação qualitativa entre os mesmos, reuniram-se neste documento as
principais orientações para a sua organização.
A experiência vivida em realizações anteriores orientou algumas das práticas aqui descritas,
principalmente no que diz respeito a organização e mobilização de meios humanos.
Vamos fazer destes Encontros uma grande festa, contribuindo significativamente para a
promoção da modalidade principalmente junto dos pais, para a captação de Atletas, outros
Participantes e mais meios.
I - CARACTERIZAÇÃO DA PROVA
•

Encontro de Bambis é uma Prova de carácter convívio/desportivo, realizada em
concentração, onde o principal objectivo é criar nas crianças o gosto pela prática da
modalidade, motivando e envolvendo simultaneamente os próprios pais.

II – PERIODICIDADE, DIA E HORA DOS ENCONTROS/CONCENTRAÇÕES
•
•

Serão realizadas pelo menos de dois em dois meses, nunca ultrapassando os dois
mensais.
Os Encontros deverão ser efectuados preferencialmente ao Domingo da parte da tarde
– 14H30/18H30.

III – CAMPOS
•
•
•

Para melhor operacionalização, deverão ser marcados dois campos, podendo um
terceiro ser utilizado para actividades de carácter cultural ou outro.
O campo corresponde a um rectângulo de 20x13 metros (1/3 dum campo de andebol,
no sentido transversal)
As áreas de baliza correspondem a semicírculos com 4 a 4,5 metros de raio, cujo
centro se encontra no ponto médio da linha de baliza.

IV – EQUIPAS
•
•
•

São constituídas por um número mínimo de 5 jogadores
A sua constituição pode ser mista (rapazes e raparigas)
Caso o número de jogadores o justifique podem ser inscritas várias equipas do mesmo
Clube. Neste caso cada equipa será identificada pelo nome do Clube com inclusão de
uma letra do alfabeto.

V – JOGOS
•

Os jogos terão a duração de 15’, divididos em duas partes de 7,5’ com um intervalo de
2’. Poderão ser reduzidos para 10’, com duas partes de 5’ e com um intervalo de 2’,
caso o número de equipas o justifique

VI – FORMA DE DISPUTA
•
•

Se o número de equipas o permitir, cada Encontro, será disputado no sistema de todos
contra todos a uma volta.
Caso contrário serão elaboradas séries, disputadas todos contra todos a uma volta.
Poderão realizar um jogo ou jogos entre o mesmo classificado da outra série.

VII – ORGANIZAÇÃO
•

Compete à Associação de Andebol de Aveiro proceder a todos os actos que se
prendam com a realização dos Encontros. Esta poderá delegar a organização local
num Clube seu Filiado.

VIII – CANDIDATURAS
•

Os Clubes poderão candidatar-se a organizar um ou mais Encontros de Bambis
devendo comunicar à Associação essa intenção nos prazos a definir em Circular para o
efeito.

IX – DIVULGAÇÃO
•

A Divulgação será efectuada pela Associação, com a devida antecedência, através de
Circular enviada aos Clubes via fax e por correio electrónico, para além da afixação na
sua Página na Internet.

X – INSCRIÇÕES DE EQUIPAS
•

As inscrições das equipas serão efectuadas na Associação, até à quinta-feira anterior à
realização do Encontro.

XI – CALENDÁRIO E HORÁRIO DE JOGOS
•
•
•

Será elaborado pela Associação e disponibilizado no Portal da FAP.
Para os Clubes participantes será enviado por fax e mail
Os jogos deverão ter o seu início em simultâneo.

XII – JOGADORES
•

Poderão participar os jogadores, devidamente inscritos na FAP, com idade de bambi.

XIII – ARBITROS E OFICIAIS DE MESA
•
•
•
•

Os jogos serão dirigidos por um árbitro.
Os Árbitros serão da responsabilidade da Entidade Organizadora e poderão ser
Técnicos, Dirigentes ou Atletas a partir do escalão de iniciados.
Será também constituída uma Mesa por um ou mais Oficiais de Mesa que, para além
do preenchimento correcto do Boletim de Jogo, deverá controlar o tempo de jogo,
substituições de jogadores, e anotar todas as incidências do mesmo.
Os Oficiais de Mesa serão da responsabilidade da Entidade Organizadora e poderão
ser Técnicos, Dirigentes ou Atletas a partir do escalão de iniciados.

XIV – RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES
•

Apesar de não ser de interesse significativo, os resultados e classificações de cada
Encontro serão publicados no Portal da FAP.

•

Para tal, a Entidade Organizadora terá que disponibilizar aos Serviços Administrativos
da Associação, até segunda-feira seguinte à realização do Encontro um Mapa de
Resultados completo.

NOTA FINAL: Estas medidas complementam o respectivo Regulamento para a P.O.16, parte
integrante do Planeamento Regional já aprovado em Assembleia Geral.

Aveiro, 05.01.09
A DIRECÇÃO,

