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DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS

ASSUNTO: ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A ÉPOCA 2012/2013
Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se:

1. Desqualificação com relatório no último minuto do jogo.
a. Comunicado Oficial 31-2011/12 é revogado.
b. Estão consignadas na Regra 8 todas as situações que devem ser alvo de
Desqualificação com relatório disciplinar.
2. Presença obrigatória de treinador.
a. Tem que estar um agente habilitado para a função de treinador no
desempenho desta função conforme anexo 8 ao Comunicado Oficial nº1
de 2012/2013.
b. As equipas que se apresentarem sem treinador ou sem treinador
qualificado para a prova, incorrem no Regulamento de Disciplina.
c. O jogo realiza-se sempre.
3. Lista de Participantes
a. Só podem ser efetuadas modificações manuais à lista de Participantes
em casos onde a internet seja inexistente, nos números dos Atletas ou
nas funções dos Oficiais
4. Oficiais de Equipa
a. As equipas podem inscrever no Boletim de jogo 4 Oficiais.
b. O Oficial A é o responsável pela equipa.
c. Durante o decorrer do jogo, apenas um oficial pode estar de pé.

d. As alíneas 6.1 e 6.2 do Título 12 do Regulamento Geral da Federação são
revogadas.
5. Time-out
a. O cartão de Time-out deve ser entregue em mão ao Oficial de Mesa.
b. Cada equipa pode utilizar 3 time-out por jogo, no máximo dois por cada
parte.
c. Nos últimos 5 minutos do jogo, cada equipa apenas pode fazer a
utilização de 1 Time-out.
d. Os Cartões Verdes deverão estar numerados de 1 a 3.
e. Cada equipa deverá ser portadora de três cartões Time-out numerados
com o 1, 2 e 3 numa das faces.
6. Intervalo do jogo
a. A FAP estabelece a duração do intervalo em 10 minutos.
b. Exceções à alínea anterior deverão ser autorizadas e coordenadas para
efeitos de transmissão Televisiva.

Lisboa, 29.08.2012
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