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        COMUNICADO OFICIAL Nº 2  

 

                ÉPOCA 2018-2019 

        Distribuição: FAP e Clubes Filiados 

 

 

1. DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

1.1 PROCESSAMENTO DE INSCRIÇÕES  

Informamos todos os clubes que relativamente aos procedimentos a ter no acto das inscrições, 

deverão consultar o Comunicado Oficial nº 1, da FAP.  

 

1.2 INÍCIO DA COMPETIÇÃO REGIONAL 

Informamos todos os clubes que a Competição Regional iniciar-se-á nos dias abaixo indicados: 

PROVA ESCALÕES INÍCIO 

1º Atividade Andebol KIDS  Bambis 17 Nov. 

1ª Taça Minis 28 Out. 

Torneio de Abertura 
Infantis/Iniciados/Juvenis/ 

Juniores/Seniores/Veteranos 
(Masc. e Fem.) 

20/21 Out. 

 

1.3 ANDEBOL KIDS – ÉPOCA 2018/2019 

De acordo com o previsto, encontram-se em baixo as datas para a organização da atividade 

Andebol Kids. Chamamos a atenção que poderá haver um ajuste de datas, de acordo com os 

interesses vinculados por cada clube. 

 

Data proposta Inscrição Organização Local 
17-Nov-18 09-Nov-18    
15-Dez-18 07-Dez-18    
19-Jan-19 11-Jan-19    
16-Fev-19 08-Fev-19    
16-Mar-19 08-Mar-19    
27-Abr-19 19-Abr-19   

18-Mai-19 10-Mai-19   

08-Jun-19 31-Mai-19   

23-Jun-19 14-Jun-19 A.A.M. A definir 
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1.4 DOCUMENTOS A APRESENTAR NOS JOGOS  

 

A Associação de Andebol da Madeira vem por este meio informar os clubes, que é 

OBRIGATÓRIO apresentar nos jogos os seguintes documentos: 

 Lista de Participantes retirada do portal da FAP (Todos os Escalões);  

 Documento de identificação com foto para todos os atletas e oficiais (Cartão de cidadão 

de preferência) ou Fotocópia do Cartão Cidadão carimbada e assinada pela A.A.M. ou 

novo documento de CIPA retirado da FAP com a respectiva fotografia. 

 

1.5 BOLA DE JOGO 

A Associação de Andebol da Madeira vem por este meio informar os clubes, técnicos, oficiais e 

demais agentes desportivos que as bolas oficiais de jogo deverão ser as seguintes: 

 Jogos de Minis a Veteranos: Select Ultimate , Select Ultimate Replica ou Select 

Maxi Grip. 

 

1.6 RESULTADOS DESPORTIVOS 

 

1.6.1 COMPETIÇÃO NACIONAL 

 

1.6.1.1 PO09 CAMPEONATO NACIONAL 1ª DIVISÃO SENIORES FEMININOS 

CS Madeira / Madeira Andebol SAD 25 – 26 

 

 

1.7 MARCAÇÃO DE JOGOS 

 

1.7.1 COMPETIÇÃO NACIONAL 

 

1.7.1.1 JOGOS NA REGIÃO 

 

 

 

Sábado 20-10-2018 Pavilhão da Bartolomeu 
  

15H00 CS Madeira / SIR 1º Maio/ADA CJ Barros  Campeonato 1ª Div. Sen. Fem. 

Sábado 20-10-2018 Pavilhão do Funchal 
  

18H00 Madeira Andebol SAD / Alavarium/Love Tiles Campeonato 1ª Div. Sen. Fem. 
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1.7.1.2 COMPETIÇÃO REGIONAL  

 

Quarta-feira 17-10-2018 Pavilhão do Funchal 
  

18H45 AM Madeira Andebol SAD/ CS Marítimo  Torneio de Abertura 138 Seniores Masc. 

 

Sábado 20-10-2018 Pavilhão do Funchal 
  

11H45 B. Perestrelo / AM Madeira SAD  Torneio de Abertura 29 Infantis Masc. 
  

13H00 Académico / Madeira  Torneio de Abertura 1 Infantis Fem. 
  

14H15 CD São Roque / Infante  Torneio de Abertura 3 Infantis Fem. 
  

15H30 Madeira SAD / Camacha Torneio de Abertura 4 Infantis Fem. 
  

19H45 Académico / CE Levada Torneio de Abertura 113 Juvenis Masc. 

 

Sábado 20-10-2018 Pavilhão da Bartolomeu 
  

13H00 B. Perestrelo B / B. Perestrelo A Torneio de Abertura 2 Infantis Fem. 
  

16H30 Académico / Marítimo  Torneio de Abertura 30 Infantis Masc. 
  

17H45 Infante / CE Levada  Torneio de Abertura 31 Infantis Masc. 
  

19H00 Madeira / Académico  Torneio de Abertura 98 Juvenis Fem. 

 

Sábado 20-10-2018 Pavilhão da Camacha 
  

14H00 Camacha / B. Perestrelo Torneio de Abertura 99 Juvenis Fem. 

 

Sábado 20-10-2018 Pavilhão do Marítimo 
  

19H00 Marítimo / Infante Torneio de Abertura 114 Juvenis Masc. 

 

Domingo 21-10-2018 Pavilhão CS Marítimo 
  

14H30 CS Marítimo / FC Porto “B” Camp. Nacional 2ª Div. Sen. Masc. 

Domingo 21-10-2018 Pavilhão do Funchal 
  

15H00 Madeira Andebol SAD / SIR 1º Maio/ADA CJ Barros  Campeonato 1ª Div. Sen. Fem. 

Domingo  21-10-2018 Pavilhão da Bartolomeu 
  

18H00 CS Madeira / Alavarium/Love Tiles Campeonato 1ª Div. Sen. Fem. 
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Domingo 21-10-2018 Pavilhão do Funchal 
  

11H15 Académico / Camacha  Torneio de Abertura 132 Juniores Fem. 
  

12H45 Académico / Marítimo  Torneio de Abertura 79 Iniciados Masc. 
  

16H30 Madeira SAD / Académico Torneio de Abertura 50 Iniciados Fem. 
  

18H00 CE Levada / B. Perestrelo Torneio de Abertura 78 Iniciados Masc. 

 

Domingo 21-10-2018 Pavilhão da Camacha 
  

12H00 Camacha / Infante Torneio de Abertura 53 Iniciados Fem. 

 

Domingo 21-10-2018 Pavilhão da Bartolomeu 
  

14H15 B. Perestrelo B / B. Perestrelo A  Torneio de Abertura 51 Iniciados Fem. 
  

15H45 Madeira A / Madeira B  Torneio de Abertura 52 Iniciados Fem. 

 

1.8 ANEXOS 

1.8.1 Anexo I - Modelos Competitivos e Regulamentos do Torneio de abertura. 
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Anexo I – Modelos Competitivos e Regulamentos do Torneio de Abertura 

 

PR01 - INFANTIS FEMININOS 

 

Modelo Competitivo 

1 Fase 

• TxT a 1 volta (7 jornadas). 

 

Regras Especiais: 

 Tempo de jogo 50 minutos divididos em duas partes de 25 minutos;  

 Intervalo – 10 minutos; 

 Mínimo 8 jogadores presentes no jogo;  

 Equipas B: Caso o clube tenha um número inferior a 23 atletas inscritos, do 

respetivo escalão, a participação de equipas A e B nas provas fica condicionada a que 

cada uma das equipas seja formada por, pelo menos, 50% de jogadores com idade 

correspondente ao escalão. Esta percentagem de atletas deve estar contemplada em 

todos os jogos (atletas fisicamente presentes no jogo). O incumprimento desta 

condicionante implica o pagamento do valor da arbitragem do jogo em causa; 

 Não podem utilizar sistemas defensivos mistos; 

 Terá de haver sempre em campo um atleta com funções de guarda-redes; 

 Cada equipa pode utilizar 2 time-out por jogo, um em cada parte; 

 Substituição só em posse de bola; 

o O guarda-redes pode ser substituído aquando dos livres de 7m; 

o Em caso de lesão grave, durante o jogo, pode substituir-se um jogador de campo 

mesmo que a sua equipa não tenha posse de bola; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 
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PR10 - INFANTIS MASCULINOS 

 

Modelo Competitivo 

1ª Fase 

• TxT a 1 volta (5 jornadas). 

2ª Fase 

• ½ Final - 1º class vs 4º class / 2º class vs 3º class (1 jogo na casa do melhor classificado 

da 1ª fase) (1 jornada); 

• Apur. 5º/6º - 5º class vs 6º class – melhor de 2 jogos (2º jogo na casa do melhor 

classificado da 1ª fase) (2 jornadas).  

3ª Fase (1 jogo na casa do melhor classificado da 1ª fase)  

• Final - 1 jogo (1 jornada); 

• Apur. 3º/4º - 1 jogo (1 jornada).  

 

Regras Especiais: 

 Tempo de jogo 50 minutos divididos em duas partes de 25 minutos;  

 Intervalo – 10 minutos; 

 Mínimo 8 jogadores presentes no jogo;  

 Equipas B: Caso o clube tenha um número inferior a 23 atletas inscritos, do 

respetivo escalão, a participação de equipas A e B nas provas fica condicionada a que 

cada uma das equipas seja formada por, pelo menos, 50% de jogadores com idade 

correspondente ao escalão. Esta percentagem de atletas deve estar contemplada em 

todos os jogos (atletas fisicamente presentes no jogo). O incumprimento desta 

condicionante implica o pagamento do valor da arbitragem do jogo em causa; 

 Não podem utilizar sistemas defensivos mistos; 

 Terá de haver sempre em campo um atleta com funções de guarda-redes; 

 Cada equipa pode utilizar 2 time-out por jogo, um em cada parte; 

 Substituição só em posse de bola; 

o O guarda-redes pode ser substituído aquando dos livres de 7m; 

o Em caso de lesão grave, durante o jogo, pode substituir-se um jogador de campo 

mesmo que a sua equipa não tenha posse de bola; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 
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PR02 - INICIADOS FEMININOS 

  

Modelo Competitivo 

1 Fase 

 TxT a 1 volta (7 jornadas). 

 

Regras Especiais: 

 Tempo de jogo 60 minutos divididos em duas partes de 30 minutos;  

 Intervalo – 10 minutos; 

 Mínimo 8 jogadores presentes no jogo; 

 Equipas B: Caso o clube tenha um número inferior a 23 atletas inscritos, do 

respetivo escalão, a participação de equipas A e B nas provas fica condicionada a que 

cada uma das equipas seja formada por, pelo menos, 50% de jogadores com idade 

correspondente ao escalão. Esta percentagem de atletas deve estar contemplada em 

todos os jogos (atletas fisicamente presentes no jogo). O incumprimento desta 

condicionante implica o pagamento do valor da arbitragem do jogo em causa; 

 Não podem utilizar sistemas defensivos mistos; 

 Terá de haver sempre em campo um atleta com funções de guarda-redes; 

 Substituição só em posse de bola; 

o O guarda-redes pode ser substituído aquando dos livres de 7m; 

o Em caso de lesão grave, durante o jogo, pode substituir-se um jogador de campo 

mesmo que a sua equipa não tenha posse de bola; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 
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PR09 - INICIADOS MASCULINOS 

 

Modelo Competitivo 

1 Fase 

 TxT a 2 voltas (10 jornadas – 4ª e 5ª jornada dupla). 

 

Regras Especiais: 

 Tempo de jogo 60 minutos divididos em duas partes de 30 minutos;  

 Intervalo – 10 minutos; 

 Mínimo 8 jogadores presentes no jogo; 

 Equipas B: Caso o clube tenha um número inferior a 23 atletas inscritos, do 

respetivo escalão, a participação de equipas A e B nas provas fica condicionada a que 

cada uma das equipas seja formada por, pelo menos, 50% de jogadores com idade 

correspondente ao escalão. Esta percentagem de atletas deve estar contemplada em 

todos os jogos (atletas fisicamente presentes no jogo). O incumprimento desta 

condicionante implica o pagamento do valor da arbitragem do jogo em causa; 

 Não podem utilizar sistemas defensivos mistos; 

 Terá de haver sempre em campo um atleta com funções de guarda-redes; 

 Substituição só em posse de bola; 

o O guarda-redes pode ser substituído aquando dos livres de 7m; 

o Em caso de lesão grave, durante o jogo, pode substituir-se um jogador de campo 

mesmo que a sua equipa não tenha posse de bola; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 
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PR03 – JUVENIS FEMININOS 

  

Modelo Competitivo 

1ª Fase 

 TxT a 1 volta (5 jornadas). 

2ª Fase 

 Final - melhor de 2 jogos (2º jogo na casa do melhor classificado da 1ª fase) (2 

jornadas);  

 Apur. 3º/4º/5º - TxT a 1 volta (3 jornadas – 1 jornada dupla). 

 

Regras Especiais 

 Mínimo 8 jogadores presentes no jogo; 

 Equipas B: Caso o clube tenha um número inferior a 23 atletas inscritos, do 

respetivo escalão, a participação de equipas A e B nas provas fica condicionada a que 

cada uma das equipas seja formada por, pelo menos, 50% de jogadores com idade 

correspondente ao escalão. Esta percentagem de atletas deve estar contemplada em 

todos os jogos (atletas fisicamente presentes no jogo). O incumprimento desta 

condicionante implica o pagamento do valor da arbitragem do jogo em causa; 

 Não existem condicionalismos ao jogo; 

  Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 
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PR06 - JUVENIS MASCULINOS 

  

Modelo Competitivo 

 
 
1ª Fase  

 TxT a 1 volta (5 jornadas). 

•2ª Fase  

 Final - melhor de 2 jogos (2º jogo na casa do melhor classificado da 1ª fase) (2 

jornadas);  

 Apur. 3º/4º/5º - TxT a 1 volta (3 jornadas – 1 jornada dupla).  

 

Regras Especiais 

 Equipas B: Caso o clube tenha um número inferior a 23 atletas inscritos, do 

respetivo escalão, a participação de equipas A e B nas provas fica condicionada a que 

cada uma das equipas seja formada por, pelo menos, 50% de jogadores com idade 

correspondente ao escalão. Esta percentagem de atletas deve estar contemplada em 

todos os jogos (atletas fisicamente presentes no jogo). O incumprimento desta 

condicionante implica o pagamento do valor da arbitragem do jogo em causa; 

 Não existem condicionalismos ao jogo; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 
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PR16 - JUNIORES FEMININOS  

Modelo Competitivo 

1 Fase  

 TxT a 2 voltas (6 jornadas).  

 

Regras Especiais 

 Equipas B: Caso o clube tenha um número inferior a 23 atletas inscritos, do 

respetivo escalão, a participação de equipas A e B nas provas fica condicionada a que 

cada uma das equipas seja formada por, pelo menos, 50% de jogadores com idade 

correspondente ao escalão. Esta percentagem de atletas deve estar contemplada em 

todos os jogos (atletas fisicamente presentes no jogo). O incumprimento desta 

condicionante implica o pagamento do valor da arbitragem do jogo em causa; 

 Não existem condicionalismos ao jogo; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 

 

PR05 - JUNIORES MASCULINOS 

Modelo Competitivo 

 
 

1 Fase  

 TxT a 3 voltas (3 jornadas). 

 

Regras Especiais 

 Equipas B: Caso o clube tenha um número inferior a 23 atletas inscritos, do 

respetivo escalão, a participação de equipas A e B nas provas fica condicionada a que 

cada uma das equipas seja formada por, pelo menos, 50% de jogadores com idade 

correspondente ao escalão. Esta percentagem de atletas deve estar contemplada em 

todos os jogos (atletas fisicamente presentes no jogo). O incumprimento desta 

condicionante implica o pagamento do valor da arbitragem do jogo em causa; 

 Não existem condicionalismos ao jogo; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 
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PR48 - SENIORES MASCULINOS 

Modelo Competitivo 

 
 

1 Fase  

 1 Jogo (1 jornada). 

 

Regras Especiais 

 Não existem condicionalismos ao jogo; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 

 

PR55 – VETERANOS FEMININOS 

Modelo Competitivo 

 
 
1 Fase  

 2 Concentrações (TxT a 1 volta) (3 jornadas). 

 

Regras Especiais 

 Não existem condicionalismos ao jogo; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 

 

PR56 – VETERANOS MASCULINOS 

Modelo Competitivo 

 
 
1 Fase  

 2 Concentrações , 1 jogo por concentração (TxT a 2 voltas) (2 jornadas).  
 

Regras Especiais 

 Não existem condicionalismos ao jogo; 

 Aconselha-se a cumprimentar os adversários (atletas, treinadores e dirigentes) e equipa 

de arbitragem no início e no fim do jogo. 

 

 


