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DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS
ASSUNTO: ESCALÕES ETÁRIOS /QUADROS COMPETITIVOS - ÉPOCA 2013/2014
Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se que na sequência do processo de
audição a todas as Associações da modalidade e associações representativas de classe
junto se informa as principais deliberações tomadas na reunião de Direcção de 24 de
Abril de 2013:
1- ESCALÕES ETÁRIOS: avançar para um modelo gradual de 2 anos por
escalão, mas na próxima época (2013/2014) não haverá qualquer alteração,
apenas nos femininos o 1º Ano de Juniores (nascidas em 96) deixa de poder
ser utilizado no escalão de juvenis femininos (ver grelha abaixo).
Relembra-se que a utilização de atletas Juniores Femininos de 1º ano
(nascidas em 95) foi efectuada, na corrente época, a título transitório.

ESCALÕES ETÁRIOS 2013/2014
MASCULINOS- ATLETAS NASCIDOS
FEMININOS- ATLETAS NASCIDOS
SÉNIORES- 92
SÉNIORES- 94
JUNIORES- 93/94/95
JUNIORES- 95/96
JUVENIS- 96/97/98
JUVENIS- 97/98
INICIADOS- 99/00
INICIADOS- 99/00
INFANTIS- 01/02
INFANTIS- 01/02
MINIS- 03/04
MINIS- 03/04
BAMBIS- 05/06
BAMBIS- 05/06
Nota: Decorrem trabalhos de análise e estudo aos escalões etários pelo que a partir de
Outubro de 2013 comunicaremos as alterações a efectuar para a época 2014/2015 e
seguintes.
2- QUADROS COMPETITIVOS
2.1- PO.01- Mantêm o modelo competitivo actual na época de
2013/2014. Para a época 2014/2015 está em estudo a implementação
do modelo play-off, que será confirmada até Setembro de 2013.

2.2- PO.02- Alargamento na presente época para 28 clubes (2 zonas de
14 Clubes cada) prioritariamente preenchidas pelas equipas “B”
(processo de candidatura a ser publicado em comunicado oficial
autónomo destinado aos clubes participantes na PO.01 – Época
2013/2014).
2.3- PO.04- Mantem a estrutura aprovada; Por indicação da AA Madeira
esta Associação não terá nenhum representante na prova; a Fase Final
será disputada no sistema de TXT a 2 Voltas.
2.4- PO.06- 1ª Fase com estrutura actual; 2ª Fase com 2 zonas de 6
Clubes cada (TXT a 2 Voltas), apurando-se o 1º de cada zona para a fase
final, sendo que o 2º de cada zona mais o representante da AA Madeira
irá disputar a fase de apuramento para apurar mais dois clubes (TXT a 1
Volta); a Fase Final será idêntica à da presente época.
2.5- PO.09- Mantem a estrutura actual.
2.6- PROVAS NÃO FIXAS – Mantêm estruturas actuais; sempre
dependendo do número de clubes inscritos; Organização por delegação
nas Associações Regionais das 1ª Fases, mas com normas
administrativas e financeiras (a serem publicadas) obrigatórias para
todas as Associações; Datas limite para o términus da 1ª Fase:
Provas Masculinas – 15/02/2014
Provas Femininas – 31/01/2014
2.7- TAÇA DE PORTUGAL MASCULINA/FEMININA- Obrigatoriedade de
participação na PO20 e PO 23 de todos os Clubes inscritos nos
Campeonatos Nacionais de Seniores Fixos e Não Fixos.
2.8- SUPERTAÇA MASCULINA/FEMININA - ÉPOCA 2013/2014 – Serão
disputadas de acordo com o disposto no Comunicado Oficial nº 53 de
27.12.2012, no fim de semana de 24 e 25 de Agosto de 2013 em local a
indicar oportunamente.
3- SELECÇÕES REGIONAIS- Mantem estrutura actual, passando para 3
concentrações (duas + concentração Final).
4- Limite de número de atletas inscritos por jogo – passa a ser de 16 atletas
(não obrigatório), o número máximo de atletas inscritos nos jogos de todas as
competições.
Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados o teor do
presente Comunicado.
Lisboa, 10.05.2013

A DIRECÇÃO

