
  

  

ÉPOCA 2019/2020 

COMUNICADO Nº01 

DISTRIBUIÇÃO: FAP E CLUBES FILIADOS 

1. DIREÇÃO 

A Direção da Associação de Andebol de Viseu saúda todos os clubes 

filiados e deseja a todos os maiores êxitos para a época de 2019/2020. 

Os Clubes devem ter a máxima atenção a todos os documentos 

regulamentares, nomeadamente, Comunicado Nº 1 da FAP, 

Regulamento Geral da FAP e Associações Regionais e Regulamentos 

Específicos de cada prova. 

A Direção, chama a atenção para uma leitura atenta e pormenorizada de 

todo este Comunicado e de todos os Regulamentos, especialmente nos 

pontos onde se inserem as equipas de cada um dos seus Clubes e nas 

alterações que eventualmente existam em relação à época anterior. 

A Associação de Andebol de Viseu está sempre disponível para ajudar 

a esclarecer todos os seus clubes filiados e a ajudá-los a tomarem as 

melhores decisões. 

2. FILIAÇÃO DE CLUBES 

Encontra-se aberto o período regulamentar de filiação de clubes até ao 

dia 2019/06/30. Para o efeito deverá ser remetido devidamente 

preenchido, o requerimento MOD.1 que se anexa, juntamente com a 

documentação nele referido. 

3. INSCRIÇÃO DE EQUIPAS 

Devem os clubes proceder à inscrição (definitiva) das equipas até ao 

próximo dia 2019/06/30. Para o efeito deverá ser remetido devidamente 

preenchido, o boletim MOD.2 que se anexa. 

NOTA: Devem entregar até 2019/07/31 o comprovativo das inscrições de 

atletas (guias) de cada escalão em que se inscreverem, conforme 

Regulamento Específico das Provas, sem as quais não será validado o 

escalão. 



  

  

4. INSCRIÇÃO DE ATLETAS, TÉCNICOS E OUTROS 

Ler atentamente o anexo do Comunicado Nº1 da FAP sobre o 

processamento das inscrições. 

O responsável pelas inscrições é o funcionário Ramiro Ferreira.  

5. DELEGADOS À ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE VISEU (REUNIÕES DE 

CLUBES) 

Em anexo segue a ficha MOD.4 que deverá ser devidamente preenchida 

e devolvida a esta Associação. Poderão acrescentar mais nomes dos que 

os três recomendados, devendo, no entanto, apresentar o mesmo tipo de 

dados solicitados 

6. DELEGADOS ÀS ASSEMBLEIA GERAIS 

Os Clubes têm de indicar até 31 de Agosto de 2019 o seu Delegado às 

Assembleias Gerais desta Associação – M0D.7 

7. TAXAS DE FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO DE EQUIPAS  

 Filiação de Clubes ---------------- € 150 

 Inscrição de Equipas: 

 Seniores Masculinos ------ € 100 

 Juniores Masculinos ------ € 75 

 Juvenis Masculinos ------- € 75 

 Iniciados Masculinos ----- € 50 

 Seniores Femininos ------- € 75 

 Juniores Femininos ------- € 50 

 Juvenis Femininos -------- € 50 

 Iniciados Femininos ------ € 35 

 Infantis Masculinos ------- € 35 

 Infantis Femininos -------- € 35 

NOTA: Os Clubes que se filiem pela 1ª vez estão isentos do pagamento das 

taxas de filiação e inscrição de equipas nos quadros competitivos 

regionais. 



  

  

8. TAXAS ARBITRAGEM 

 A enviar informação posteriormente, em Comunicado Oficial, 

quando da definição das provas. 

9. IDADES NOS ESCALÕES ETÁRIOS PARA A ÉPOCA 2019/2020 

Em anexo segue o mapa da Federação de Andebol de Portugal com 

todas as indicações sobre os escalões etários, que devem merecer a 

melhor atenção. Chamamos especial atenção com as idades dos 

escalões femininos e masculinos que são diferentes. 

10. VISTORIA DE CAMPO (MUITO IMPORTANTE) 

Conforme Regulamento de Homologação de Recinto Desportivo dos 

Clubes, os clubes são obrigados a atualizar anualmente a vistoria do seu 

recinto através do portal da FAP (sistema de informação). 

NOTA: Chamamos à atenção dos clubes para o estado das marcações dos 

pisos dos seus recintos desportivos e ainda da marcação das áreas 

de substituições assim como, a obrigatoriedade das balizas estarem 

fixas ao solo e ainda a zona de treinadores/cartão verde. 

11. ALTERAÇÃO DE JOGOS 

Só serão permitidas alterações de jogos desde que solicitados no 

impresso MOD.5 e confirmados pelo clube adversário, de acordo com 

o artº 40, do Título 11 do RG FAP e Associações. 

NOTA: Especificamente para as Provas Regionais e Nacionais Não Fixas, 

da competência desta Associação, as alterações só serão aceites se 

solicitadas à Associação, já com a nova data e hora acordadas entre 

os clubes intervenientes, até à 2ª feira anterior ao fim de semana dos 

jogos. 



  

  

NOTA FINAL 
 

Os Clubes devem consultar no portal da FAP o Comunicado Oficial Nº 

1 da época desportiva 2019/2020. 

Os clubes que tiverem dificuldades na interpretação dos regulamentos, 

devem solicitar em devido tempo à Associação de Andebol de Viseu a 

marcação de reunião para o efeito. 

O Regulamento Geral da FAP e Associações, na sua totalidade, pode 

ser consultado em WWW.FPA.PT. 

DOCUMENTOS ANEXOS 

AAVISEU 

 Ficha MOD.1 

 Ficha MOD.2 

 Ficha MOD.3 

 Ficha MOD.4 

 Ficha MOD.5 

 Ficha MOD.6 

 Ficha MOD.7 

 Regulamento das Provas Regionais 

 Plano das Provas Regionais de Manitas, Bambis, Minis, Infantis 

Masculinos e Femininos, serão enviados posteriormente 

 Plano das 1as Fases das Provas Nacionais Não Fixas – a enviar 

posteriormente em Comunicado Oficial 

 Os Regulamentos das Provas Nacionais Não Fixas – serão enviados 

depois de aceite a proposta para delegação de competências 
 

 

http://www.fpa.pt/

