COMUNICADO OFICIAL N.º 1
ÉPOCA 2018/2019
Associação de Andebol do Algarve
Distribuição: FAP e Clubes Filiados

1. Direcção
1.1 A época desportiva 2017/2018 termina no dia 31/07/2018.
A época desportiva 2018/2019 inicia-se no dia 01/08/2018.

1.2 Atenção às datas limite para confirmar e efetivar os procedimentos
administrativos nas provas nacionais fixas
. 16/07/2018 – Data limite para a inscrição na prova (oficio a
confirmar) acompanhado do pagamento da taxa de inscrição;
. 31/07/2018 – Data limite para a efetivação dos procedimentos
administrativos para a confirmação da inscrição;

1.3 . Alertamos os clubes para a leitura do documento (requisitos de
participação em provas nacionais), que se encontra em anexo.

1.4 . Inscrição em Provas Regionais e Não Fixas - Relembramos todos
os clubes que à exceção das provas nacionais fixas e PO03, todas
as restantes inscrições são feitas junto da Associação Regional.
Para o efeito deverão preencher a ficha de inscrição em anexo
(inscrições em provas regionais e não fixas) e enviar para esta
associação até ao próximo dia 18 de agosto. Os procedimentos
administrativos (inscrição de atletas, criação das equipas no
sistema de informação e homologação do recinto) deverão
estar concluídos até à data do sorteio da respetiva prova.

Os clubes à data do sorteio devem cumprir os requisitos definidos
nos regulamentos de prova. Os clubes que não possuam requisitos
à data do sorteio, participarão desde que tenham o número mínimo
de atletas inscritos para poderem participar. Os clubes sem
requisitos, não podem ser apurados para fases seguintes de acordo
com o comunicado oficial n.º 1 da FAP. Reforçamos que, esta
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situação se manterá, mesmo que esses clubes cumpram com os
requisitos no decorrer da prova.
Andebol de Veteranos – 4 equipas máximo e por inscrição campeonato regional (em concentração); 1 equipa acesso ao
campeonato nacional – fase final.

1.5 Todos os clubes, além do preenchimento da ficha de inscrição
em provas, deverão proceder à inscrição/criação das suas
equipas através do portal da FAP, correspondente à época em
curso (criando as equipas e inscrevendo-as nas provasinclusive as equipas B). Sem este procedimento não é possível
inscrever as equipas nos sorteios.

1.6 O Comunicado nº 1 da FAP e os seus anexos já se encontram
disponíveis em www.fpa.pt

1.7 Os clubes com dívidas à Associação de épocas anteriores, não
poderão

filiar-se/inscrever-se

até

que

a

situação

seja

regularizada.
1.8 Sairá em comunicado para o efeito, os clubes que irão beneficiar
dos critérios de apoio aos clubes, definidos no início da época que
agora termina.
1.9 Os regulamentos específicos das provas serão disponibilizados no
nosso sítio da internet após a análise das previsões dos clubes
relativas às equipas, escalões e género.
1.10

Seguro Desportivo – Chamamos a atenção para a leitura do

comunicado oficial n.º3 da FAP época 2018/2019 sobre os seguros
desportivos para a referida época desportiva.
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2. Departamento Desportivo
2.1 Informamos todos os clubes que a data limite de filiação é 18 de
Agosto. Para o efeito os clubes deverão preencher a ficha em
anexo a este comunicado (ficha de filiação) e enviá-la para esta
associação. Devem os clubes não esquecer, o preenchimento do
campo relativo à indicação do (s) delegado (s) à Assembleia Geral
da A.A.A. A taxa de filiação é de 100€. A filiação só está concluída
após pagamento.

2.2 Informamos todos os clubes que tenham previsto torneios para a
época 2018/2019, deverão informar a A.A.A. para os mesmos
serem aprovados e integrados no planeamento. Caso os clubes
determinem a realização de torneios ao longo da época, os
mesmos, poderão vir a não ser homologados. Todos os torneios
realizados no Algarve terão que ser homologados pela direção da
Associação de Andebol do Algarve.
2.3 Taxas – Informamos os clubes que o valor das taxas a pagar inclui
a participação em todas as provas organizadas pela A.A.A.
(regionais e não fixas). Este valor deverá ser pago por cheque à
ordem da A.A.A. ou transferência bancária até 18 de Agosto.
Caso os clubes tenham os dois géneros e o escalão de séniores em
ambos, a taxa máxima é de 1000 euros.

Taxas de Inscrição
(Inscrição em todas as provas)

Seniores Masculinos

300€

Juniores Masculinos

150€

Juvenis Masculinos

100€

Iniciados Masculinos

50€

Infantis Masculinos

Grátis
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Bambis/Minis

Grátis

Seniores Femininos

200€

Juniores Femininos

100€

Juvenis Femininos

75€

Iniciados Femininos

25€

Infantis Femininos

Grátis

Bambis e Minis

Grátis

2.4 Os pagamentos à arbitragem ao longo da época desportiva serão
feitos pelos clubes antes de cada jogo em todas as provas
organizadas pela A.A.A., inclusive a PO03. A direção da A.A.A.
semanalmente ao proceder às nomeações, enviará aos clubes o
montante a pagar aos árbitros por jogo. Os clubes devem solicitar
ao árbitro a assinatura de um recibo. Os clubes mensalmente
deverão enviar o valor pago à direção da arbitragem de modo a que
esta possa enviar os recibos contabilísticos aos clubes desse valor.
O clube deverá fazer prova junto da A.A.A. dos valores pagos
(cópia dos recibos devidamente assinados).
Caso o clube informe que não será possível efetuar o respetivo
pagamento da arbitragem em determinado jogo, o mesmo será
sempre realizado tendo o clube um prazo de 3 dias após o mesmo
para proceder à liquidação, incorrendo em sanções desportivas
caso não o faça.
Os pagamentos dos jogos das Taças do Algarve, são divididos
pelos clubes intervenientes nos jogos.

2.5 Devem os clubes ter especial atenção com os regulamentos
específicos

das

provas

e

respetivos

regulamentos

técnico-

pedagógicos. (saíra em comunicado para o efeito)

2.6 Devem todos os Clubes que participam em provas nacionais enviar
para esta associação cópia do documento de homologação de
campo. Os clubes que participam em provas regionais devem
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homologar o mesmo através da Associação. Todo o processo de
homologação de recintos é feito no portal da FAP.
2.7 Chamamos a atenção dos clubes que queiram solicitar isenção de
policiamento para provas regionais e/ou nacionais, que deverão ter
alguém habilitado para Coordenador de Segurança. Caso contrário,
não poderão pedir isenção de policiamento, tendo todos os jogos
que ter policiamento. (Anexo ao comunicado)
2.8 Junto anexamos o manual de processamento de inscrições e seus
valores bem como o mapa das idades e correspondência de níveis
para treinadores, para a época agora a iniciar.

2.9 Alertam-se os clubes com o estatuto CROM, a obrigatoriedade do
preenchimento dos boletins de jogo online. Os jogos cujos boletins
de jogo não sejam preenchidos são alvo de sanção desportiva.
2.10

Os clubes que após saída oficial dos calendários dos quadros

competitivos queiram alterar jogos, devem-no fazer de acordo com
o regulamento geral de provas da FAP e Associações. No caso de
provas de âmbito regional devem proceder ao preenchimento do
impresso anexo. Não serão aceites alterações de jogos que não
cumpram os procedimentos definidos.

Na

presente

época

desportiva serão aplicadas as taxas definidas no regulamento
geral da FAP e associações às alterações de jogos fora do
período definido.
A Associação solicita aos seus filiados que em jogos entre clubes da
mesma associação utilizem os dias de semana para efetuarem
marcações de jogos de modo a possibilitar uma melhor gestão a
nível da arbitragem.
2.11

Devem todos os clubes ao proceder à sua filiação, enviarem

como anexo ficha de caracterização sobre a cor dos equipamentos.
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2.12

Toda a informação será disponibilizada no nosso sítio da

internet. O meio de comunicação preferencialmente usado será o
email. (andebol.algarve.desportiva@gmail.com)
2.13

Na época 2018/2019 a bola oficial para todas as provas

regionais e nacionais continua a ser da marca Select.
2.14

Alertamos todos os treinadores para a obrigatoriedade do

título de treinador de desporto. No ato da inscrição para a presente
época o treinador deverá ter a sua cédula válida para o ano
desportivo. Os técnicos deverão consultar o sitio do I.P.D.J.
http://www.idesporto.pt/.
2.15

Andebol. Adaptado – 1 equipa de andebol em cadeira de

rodas; 4 equipas de andebol – deficiência intelectual;
2.16

Formação de Agentes Desportivos – A formação/creditação

de todos os agentes desportivos (treinadores/dirigentes), Oficiais de
mesa e Coordenadores de Segurança para a época 2018/2019 será
no dia 1 de Setembro (data meramente indicativa – a confirmar em
comunicado oficial) em local a indicar oportunamente, com inicio
pelas 9:00. O valor de inscrição será de 2€ para os dirigentes e de
10 euros para os treinadores, pois a mesma encontra-se creditada
com 1 crédito. Os clubes deverão indicar até 8 dias antes via email,
o nome, função e cipa dos participantes.

2.17

Informamos todos os clubes que na presente época

desportiva, serão dados apoios aos clubes que tenham equipas B
nos escalões de formação. Esses apoios serão comunicados pela
FAP a cada clube individualmente.
2.18

Informamos os clubes do distrito do Beja que no próximo dia

15 de setembro pelas 15:00h, em Beja, em local a designar, será
realizada uma reunião de clubes com a presença do presidente da
F.A.P.

Rua do Óculo, Nº 22-B – 8800-341 Tavira
Tel. / Fax: 281 327 284
Email: andebol.algarve.desportiva@gmail.com

COMUNICADO OFICIAL N.º 1
ÉPOCA 2018/2019
Associação de Andebol do Algarve
2.19

Vimos por este meio informar que a VIII Gala do andebol

Algarvio referente à época 2017/2018 será realizada no próximo dia
1 de setembro em local a indicar.

Julho de 2018
A DIRECÇÃO
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