
 

 

 
 

 
 
                                                  
   
 

 

DISTRIBUIÇÃO:  ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS 
 
                                                 

ASSUNTO: ANDEBOL PRAIA – ESCLARECIMENTOS E PRECISÕES 

 

Na sequência do Comunicado Oficial nº 73 e Regulamento disponível no Portal da FAP, 
informa-se: 
 

- SUBIDAS DE ESCALÃO - Nas etapas regionais são permitidas subidas de escalão, sendo 
que a participação no outro escalão só pode acontecer com intervalo de 2 horas (tempo 
contado a partir do final do jogo e o início efetivo do jogo do outro escalão). Na Fase Final 
Nacional só poderão jogar num único escalão, SUB-15, SUB-18 ou SENIORES. 
 
2- EQUIPAS “A” e “B” - São permitidas Equipas “A” e “B” do mesmo Clube. A exemplo do 
“indoor” deverá ser definida aquando da inscrição inicial, a constituição da equipa “A” e 
“B” e têm que alterar a Lista sempre que aconteçam alterações. Apenas poderá haver 
alterações de atletas das equipas A e B, de etapa para etapa (na mesma etapa apenas 
poderão jogar numa delas). Havendo troca de atletas entre estas equipas, a partir do 
momento em que um jogador fizer 5 jogos pela equipa “A” já não poderá jogar na equipa 
“B”. Os atletas da equipa “A” não poderão jogar na equipa “B”. Á Fase Final Nacional 
apenas poderá ir uma Equipa (“A” ou “B”), sendo que poderão participar todos os atletas 
do respetivo Clube. Os atletas que forem utilizados na subida de escalão apenas o podem 
fazer numa das equipas, “A” ou “B”. 
 
 
3- Na Fase Final Nacional as Equipas só podem ser constituídas por um máximo de 12 
jogadores e 4 oficiais, tendo como limite 10 atletas por jogo.  
 
4- PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS ESTRANGEIROS 
 
NA FASE FINAL NACIONAL Cada equipa poderá ter no máximo 2 atletas estrangeiros, que 
não possam fazer parte da Seleção Portuguesa e terão que participar, para além da Fase 
Final Nacional, em pelo menos duas Etapas Regionais. 
 
Atletas Estrangeiros e Atletas Portugueses a jogar no estrangeiro, inscritos nesta época 
desportiva, só poderão participar desde que possuam Certificado de Transferência 
Internacional, de acordo com o Regulamento de Transferências da IHF em vigor. 
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5- O processo de inscrição das equipas/atletas inicia-se a partir do dia 13 de maio de 
2019. 
 
As inscrições para o Campeonato Nacional Activo Bank 2019 (escalão seniores), 
realizam-se de 15 a 30 de junho de 2019 (C.O. nº 73). 
 
6- Taxas de Inscrição FAP (Artº 6 nº1 do Regulamento da Prova) – sem alterações 
 
Oficiais – 5,00€ 
Seniores – 6,00€ 
SUB-18 – 4,00€ 
SUB-15 – Isenção de Taxa 
 
Transferências (de acordo com o Artº 9 nº 3 do Regulamento da Prova) – 20,00€ 
 
Taxas de Inscrição Campeonato Nacional Activo Bank 2019 (escalão seniores) – 150,00€ 
(C.O. nº 73) 
 
7- Obrigatoriedade de todos os Clubes/Equipas solicitarem o acesso ao Portal da FAP. 
 
7.1 – As Associações Regionais devem fazer as inscrições dos Clubes/Equipas de Andebol 
de Praia no Sistema de Informação. 
 
7.2 – Devem comunicar aos serviços de informática da Federação os Clubes/Equipas 
inscritos de forma a ser emitido o acesso aos mesmos. 
 
7.3 – O procedimento de inscrições é efetuado através da respectiva Associação à 
semelhança das épocas anteriores. 
 
7.4 - O acesso dos Clubes ao Sistema de Informação irá permitir ao Clube/Equipa ter 
acesso à competição (criação de lista de participantes) 
 
8 - Circuitos Regionais – Obrigatoriedade de todos os circuitos estarem criados no SI – 
Competições – Organização Competições 
 
9 - Equipamentos Fase Final Nacional: 
 
Cumprimento integral do previsto nas Regras da IHF – Regra 4.8 – Equipamentos. 
 
Masculinos – Camisolas de alças (sem mangas) e Calções 
Femininos – Top e Bikini 
 
Nos Circuitos Regionais e Fase Final Nacional, e no caso de condições climatéricas 
adversas, poderão utilizar, por baixo dos mesmos, camisolas e calças térmicas todas da 
mesma cor. 
 



 

 

 
 
Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados deste Comunicado. 
 
         

Lisboa, 30.04.2019 

 

 

         A DIREÇÃO 


