
 
 

DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS 
 
 
ASSUNTO: PO.02 CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISÃO SENIORES MASCULINOS - PLAY-OFF - FORMA 

DE DISPUTA DAS COMPETIÇÕES E INFORMAÇÕES 
 
Na sequência dos Comunicados Oficiais nº 58 e nº 70, informa-se: 
 

1. Datas 
Jogos Play-off - 17.07.2021 
 

2. Local 
Pavilhão Municipal da Nazaré  

 
3. Clubes apurados 

1ª Fase Zona 1 - 1º Classificado - C.D. Xico Andebol 
1ª Fase Zona 1 - 2º Classificado - A.C. Fafe 
1ª Fase Zona 2 - 1º Classificado - C.D. São Bernardo 
1ª Fase Zona 2 - 2º Classificado - Ac. Viseu F.C. 
1ª Fase Zona 3 - 1º Classificado - C.C.R. Alto Moinho 
1ª Fase Zona 1 - 2º Classificado - C.D. Marienses 
 

4.  Calendário de jogos  
Calendário de jogos disponível no Portal da Federação. 
 

5. Normas Covid-19 
a. Todos os jogos serão realizados de acordo com as normas em vigor do plano de 

contingência da Federação e documentos em anexo; 
b. Os clubes deverão enviar até às 18:00 horas do dia 15.07.2021 para o email 

desportivo@fpa.pt, listagem com o nome, função e contato dos elementos que irão 
estar presentes no jogo, de acordo com as normas em vigor, sendo 32 elementos o 
número máximo que cada clube pode apresentar (30 + CROM + Motorista); 

c. Após o término de cada jogo, as comitivas deverão abandonar o recinto desportivo o 
mais rapidamente possível, a fim de se efetuar a desinfeção do mesmo e possibilitar a 
entrada dos participantes no jogo seguinte (3 horas de intervalo entre cada jogo); 

d. Os clubes são responsáveis pelo próprio fornecimento de águas a utilizar. 
 

6. Questões Regulamentares 
a. Os clubes deverão apresentar bolas oficiais de jogo; 
b. Os clubes são responsáveis pela apresentação do Oficial CROM e respetivo computador 

(Visitado - Função de Secretário / Visitante - Função de Cronometrista);; 
c. Desempates - De acordo com o ponto 7 do Art. 12º do Título 8 do RG FAP e Associações - 

Livro Regras de jogo - Regra 2.2; 
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d. Equipamentos - Os clubes deverão indicar na listagem solicitada na alínea C do ponto 5 
deste comunicado, a cor dos equipamentos de jogo que irão utilizar (Camisola, calção, 
Guarda-redes e oficiais), em caso de coincidência, compete ao clube indicado na condição 
de visitante proceder à respetiva alteração. 

 
7. Quaisquer custos relacionados com eventuais transportes, alojamento e alimentação, serão 

da responsabilidade dos clubes participantes. 
 

8. Contatos de ordem logística 
Edi Milhazes - C.M. Nazaré - 931103621 

 

Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados do presente 
Comunicado. 
 
 
Lisboa, 12 de julho de 2021 
 
 
 

A Direção 
 


