COMUNICADO OFICIAL N.º 2
ÉPOCA 2018/2019
Associação de Andebol do Algarve
Distribuição: FAP e Clubes Filiados

1. Direcção
1.1 . Dívidas à Associação de Andebol do Algarve
Relembramos os clubes com dívidas à associação de épocas
anteriores, que até à situação estar regularizada não poderão filiarse/ inscreverem-se.

2. Departamento Desportivo

2.1 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 em Portimão (auditório do Museu Municipal) com o valor de
inscrição 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. Os
treinadores que se inscrevam na formação deverão enviar o n.º do Título
de Treinador.
Programa:
10:00 – Direção (Relatório Desportivo e balanço das
Atividades - última época);
11:00 – Intervalo;
11:15 – Orientações Técnicas e provas 2018/2019;
12:15 –Orientações Técnicas/ Arbitragem
13:15 – Encerramento

2.2.

Incentivos Financeiros – 2018/2019

Clubes com equipas de Minis (masculinos e/ou femininos)
Participação

em 50%

das concentrações até

dezembro e

participação no torneio do Algarve a partir de janeiro – mínimo de
15 atletas inscritos:
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Isenção de pagamentos de inscrições de atletas de Minis e
infantis na época seguinte

Clubes com mais de 25 atletas (masculinos e/ou femininos) infantis
inscritos:

Isenção de pagamento de arbitragem no escalão de infantis

Clubes com mais 90 atletas inscritos masculinos e/ou 80 atletas
femininos, (não inclui juniores e seniores):

Isenção de pagamento de taxas de inscrição em provas até
iniciados.

Os incentivos só são válidos para os clubes, com a situação
financeira regularizada com a A.A.A.

2.3.

Curso de árbitros de andebol – 2018/2019
Estão abertas as inscrições para o curso de árbitros de andebol a
realizar em Lagos, nos próximos dias 7,8 e 9 de setembro.
Relembramos aos clubes da importância, da existência de árbitros
de forma a minimizar custos de arbitragem.
Os clubes deverão indicar no mínimo uma dupla de candidatos.
Enviar nome, cipa, data de nascimento e contato (email e telefone)
até 31 de agosto de 2018.

2.4.

VIII Gala Do Andebol Algarvio
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 Portimão no restaurante Paraíso do Vau.
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A Direção da Associação irá proceder ao envio dos convites.
Para os acompanhantes e interessados, o preço por pessoa é de 15
euros.

2.5.

Regulamentos Técnico/pedagógicos
Em anexo enviamos os regulamentos técnico pedagógicos para as
provas da responsabilidade da Associação de Andebol do Algarve.
.

Agosto de 2018
A DIRECÇÃO
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