
 

 

COMUNICADO OFICIAL N.º 1 

ÉPOCA 2012/2013 

Associação de Andebol do Algarve 

Rua do Óculo, Nº 22-B – 8800-341 Tavira       Tel. / Fax: 281 326 229 
Email: aaalgarve@gmail.com 

 

Distribuição: FAP e clubes Filiados  

 

 

 

1.1   A época desportiva 2011/2012 termina no dia 31 de Julho de    

       2012. 

   A época desportiva 2012/2013 inicia-se no dia 1 de Agosto de       

   2012. 

 

1.2  Informamos que o horário de funcionamento da nossa sede é: 

Todos os dias das: 16:30 h às 18:30 h 

 

1.3   Alertamos todos os clubes que ainda não disponham de palavra-chave, 

que a devem solicitar à FAP, de modo a poderem realizar as suas 

inscrições (assinatura de protocolo com a FAP). Todas as inscrições são 

feitas via portal. 

 

1.4  Atenção às datas limite para confirmar e efetivar os procedimentos 

administrativos nas provas nacionais fixas 

 
 
 

1.5 . Alertamos os clubes para a leitura do documento (requisitos de 

participação em provas nacionais), que se encontra em anexo. 

 

 

1.6 .Relembramos todos os clubes que à excepção das provas nacionais fixas, 

todas as restantes as inscrições são feitas junto da Associação Regional. 

Prova Nacional Confirmação Procedimentos 

PO02 – Seniores Masculinos 2ª divisão 10 de Julho de 2012 31 de Julho de 2012 

PO04- Juniores masculinos 1ª Divisão 10 de Julho de 2012 31 de Julho de 2012 

PO06 - Juvenis masculinos 1ª Divisão 10 de Julho de 2012 31 de Julho de 2012 

PO09- Seniores Femininas 10 de Julho de 2012 31 de Julho de 2012 

1. Direcção 
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Para o efeito deverão preencher a ficha de inscrição em anexo (inscrições 

em provas regionais e não fixas) e enviar para esta associação até ao 

próximo dia 27 de Julho de 2012. Os procedimentos administrativos 

relativos aos requisitos (inscrição de atletas), deverá estar concluída até 

ao dia 17 de Agosto. 

 

 

Os clubes à data do sorteio devem cumprir os requisitos definidos nos 

regulamentos de prova. Os clubes que não possuam requisitos à data do 

sorteio, participarão desde que tenham o número mínimo de atletas 

inscritos para poderem participar. Os clubes sem requisitos, não podem 

ser apurados para fases seguintes de acordo com o comunicado oficial n.º 

1 da FAP. Reforçamos que, esta situação se manterá, mesmo que esses 

clubes cumpram com os requisitos no decorrer da prova. 

 

1.7 Todos os clubes, além do preenchimento da ficha de inscrição em provas, 

deverão proceder à inscrição das suas equipas através do portal da FAP, 

correspondente à época em curso (criando as equipas e inscrevendo-as 

nas provas). 

 
 

 

1.8  Segue em anexo o planeamento regional que será aprovado em 

Assembleia Geral em data a indicar. 

 
 

1.9  O Comunicado nº 1 da FAP e os seus anexos já se encontram disponíveis 

em www.fpa.pt 

 

1.10 Os clubes com dívidas à Associação, não poderão filiar-se até 

resolução da situação. 

 

 

http://www.fpa.pt/
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2.1 Informamos todos os clubes que a data limite de filiação é 15 de Agosto, 

sendo a taxa de 100,00 €. Após esta data acresce uma penalização entre 

150 € a 300 €. Devem os clubes preencher a ficha anexa a este 

comunicado juntando-lhe toda a documentação solicitada. Informamos 

que os clubes que não indicarem o nome dos dois candidatos ao curso de 

árbitros a realizar ao longo desta época, terão uma penalização de 200€.  

 

2.2  Informamos todos os clubes que tenham previsto torneios para a época 

2012/2013, devem informar a A.A.A. para os mesmos serem aprovados e 

integrados no planeamento. Todos os torneios realizados no Algarve só 

serão homologados após parecer desta. 

 

2.3 Informamos todos os clubes das taxas de inscrição nas provas Nacionais e 

Regionais. (o valor da taxa não inclui o valor da arbitragem). As provas que 

não constem na listagem abaixo, são gratuitas. Mais informamos que caso 

não existam inscrições suficientes para realizar alguma das provas abaixo 

referida, os clubes inscritos serão ressarcidos do valor pago. 

 
2.4 Os pagamentos à arbitragem ao longo desta época desportiva serão feitos 

pelos clubes antes de cada jogo. A comissão de arbitragem semanalmente 

ao proceder às nomeações, enviará aos clubes o montante a pagar aos 

árbitros por jogo. Os clubes devem solicitar ao árbitro a assinatura de um 

recibo. Os clubes no final do ano civil deverão enviar o valor pago à 

arbitragem, de modo a que esta possa enviar os recibos contabilísticos aos 

clubes desse valor. Caso o clube comprove que não será possível efetuar o 

respetivo pagamento deverá informar a direção da A.A.A., 

atempadamente, pois caso não seja feito o pagamento o árbitro poderá 

recusar realizar o jogo. 

2. Departamento Desportivo 
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2.5 Devem os clubes ter especial atenção com os regulamentos específicos 

das provas e respetivos regulamentos técnico-pedagógico. 

 

2.5  Devem todos os Clubes que participam em provas nacionais enviar para 

esta associação cópia do documento de homologação de campo. Os 

clubes que participam em provas regionais devem homologar o mesmo 

através da Associação. Todo o processo de homologação de recintos é 

feito no portal da FAP. 

 

Provas não Obrigatórias Taxa de Inscrição 

PA01 – Torneio de Abertura de Seniores Masculinos 100,00 € 

PA04 – Torneio de Abertura de Juniores Masculinos 75,00 € 

PA07- Torneio de Abertura de Juvenis Masculinos 75,00 € 

PA10 – Torneio de Abertura de Juvenis Femininos 50,00 € 

PA13- Torneio de Abertura de Iniciados Masculinos 50,00 € 

PA16 -  Torneio de Abertura de Iniciados Femininos 40,00 € 

PA19- Torneio de Abertura de Infantis Masculinos 25,00€ 

PA16 - Torneio de Abertura de Infantis Femininos 25,00€ 

PO3 – Campeonato nacional da 3ª Divisão 300€ 

PO05 – Campeonato Nacional de Juniores Masculinos –  

2ª Divisão 
250€ 

PO07 - Campeonato Nacional de Juvenis Masculinos –  

2ª Divisão 
200€ 

PO08 - Campeonato Nacional de Iniciados Masculinos 150€ 

PO10 – Campeonato Nacional de Seniores Femininos 200€ 

PO11 – campeonato Nacional de Juniores Femininos 150€ 

PO12 - Campeonato Nacional de Juvenis Femininos 150€ 

PO 13 - Campeonato Nacional de Iniciados Femininos 100€ 

PA29 - Campeonato Regional de Infantis Femininos 75€ 

PA28 - Campeonato Regional de infantis Masculinos 100€ 
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2.6 Seleções Regionais (De acordo com o definido pela FAP serão criadas 

duas seleções regionais (uma masculina e uma feminina) que 

participarão nos encontros de seleções. Atempadamente informaremos 

sobre o funcionamento das mesmas, idades e outros aspetos 

fundamentais. 

 

2.7  Chamamos a atenção dos clubes que queiram solicitar isenção de 

policiamento para provas regionais e/ou nacionais, que deverão ter 

indicado alguém para realização do curso de Coordenador de Segurança. 

Caso contrário, não poderão pedir isenção de policiamento, tendo todos 

os jogos que ter policiamento. 

 

2.8  Junto anexamos o manual de processamento de inscrições e seus 

valores bem como o mapa das idades e correspondência de níveis para 

treinadores, para a época agora a iniciar. 

 
2.9  Informamos todos os clubes que as inscrições só serão validadas pela 

FAP desde que sejam cumpridos os requisitos do número de atletas 

mínimo para participar nas provas de acordo com o regulamento. 

 
 

2.10 Alertam-se os clubes (CROM) para a obrigatoriedade do 

preenchimento dos boletins de jogo. Os jogos cujos boletins de jogo não 

sejam preenchidos são alvo de sanção desportiva. Informamos também 

que não são aceites listas de participantes manuais. 

 

2.11  Os clubes que após saída oficial dos calendários dos quadros 

competitivos queiram alterar jogos, devem-no fazer de acordo com o 

regulamento geral de provas da FAP e Associações. No caso de provas de 

âmbito regional devem proceder ao preenchimento do impresso anexo. 

Não serão aceites alterações de jogos que não cumpram os 

procedimentos definidos.  
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2.12 Devem todos os clubes ao proceder à sua filiação, enviarem como 

anexo ficha de caracterização sobre a cor dos equipamentos. 

 
 

2.13 Dando continuidade à reestruturação administrativa, toda a 

informação (comunicados e circulares) será disponibilizada através do 

site da FAP, no espaço disponibilizado para as Associações e via e-mail. 

Toda a informação será disponibilizada no nosso site tornando-se um 

elemento fundamental no processo de comunicação. 

(http://aaalgarve.webnode.com.pt/) 

 
2.14 Na época 2012/2013 a bola oficial para todas as provas regionais e 

nacionais continuará a ser a bola MACRON. 

 
2.15 Alertamos todos os treinadores para a obrigatoriedade da cédula de 

treinador. Os técnicos que ainda não solicitaram a mesma deverão 

consultar o sitio do I.P.D.J. http://www.idesporto.pt/. O prazo foi 

prolongado até 30 de Setembro. 

 
2.16 Formação de treinadores – Ao longo da presente época é nosso 

objetivo realizar um curso de grau I e um de grau II bem como um 

seminário científico. 

 
 

 

 
 

1. Informamos os clubes, que ao abrigo dos estatutos desta associação, foi 

criada uma comissão de arbitragem, independente da Direção da 

mesma, para gerir/organizar e acompanhar todo o processo arbitral no 

Algarve. 

Os responsáveis são: Luís Raimundo, Gonçalo Santos e Artur Gomes. 

 
Julho de 2011 

 
A DIRECÇÃO 

3. Arbitragem 

http://www.idesporto.pt/

