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Introdução 

 

O presente regulamento específico do Andebol aplica-se às competições 

realizadas ao longo do ano letivo no âmbito da Direção de Serviços do Desporto 

Escolar em conformidade com o estipulado no Regulamento Geral de Provas e regras 

oficiais em vigor, adaptando-se apenas o previsto no presente regulamento. 

  

1 - Infantis Masculinos e Femininos - Andebol de 4 

 

A) Podem participar alunos nascidos em 2010 e posteriores. 

 

B) As equipas têm de inscrever no boletim de jogo e apresentar fisicamente no início 

do jogo, o número mínimo de 5 alunos. Quando isso não se verificar será aplicada 

derrota (15-0). No entanto o jogo realizar-se-á mesmo com um número inferior. 

 

C) A inscrição dos alunos deverá ser realizada através da plataforma Place e o 

comprovativo da mesma tem de ser apresentado (Art.º 9º do Regulamento Geral de 

Provas), aquando do preenchimento e entrega da lista de participantes 10 minutos 

antes do início do jogo. 

 

D) As competições ao longo do ano letivo far-se-ão em regime de concentração 

ou Torneio Aberto e não serão atribuídos títulos de campeão.  

 

E) Em cada concentração, poder-se-á paralelamente aos jogos realizar uma 

atividade individual de skills específicos da modalidade.  

 

F) As equipas poderão inscrever no máximo 12 alunos para cada jogo.  

Os núcleos que possuam mais do que 12 alunos poderão inscrever duas equipas 

para a competição. 

 

G) As equipas neste escalão poderão competir utilizando jogadores federados.  

 

H) É obrigatório utilizar uma defesa HxH a partir do meio-campo, durante todo o 

jogo. 
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I) No caso de incumprimento do exposto na alínea (H), as sanções a aplicar 

progressivamente, são as seguintes: 

1- Interrupção do jogo e advertência verbal ao Professor responsável da 

equipa prevaricadora; 

2- Interrupção do jogo, sendo marcado livre de 7 metros contra a equipa 

prevaricadora; 

3- Interrupção do jogo, sendo retirado um golo à equipa prevaricadora e 

concedida a marcação de um livre de 7 metros à outra equipa; 

4- Eliminação da equipa, que perde o jogo por falta de comparência. 

 

J) As substituições só podem ser efetuadas em posse de bola. 

 

L) Sempre que haja uma exclusão, é obrigatório a entrada de outro jogador 

suplente (Substituição Pedagógica).  

 

M) O Livre de 7 metros é marcado pelo jogador que sofreu a falta. 

 

N) A reposição da bola em jogo após a equipa sofrer golo, poderá ser efetuada 

pelo guarda-redes em qualquer zona dentro da sua área de baliza.  

  

O) Não é permitido ao guarda-redes ultrapassar a linha de meio campo. 

 

P) O jogo terá a duração de 20 minutos, divididos em duas partes de 10 minutos, 

com 3 minutos de intervalo.  

Nota: O tempo de jogo poderá ser alterado tendo em conta o número de 

equipas inscritas em cada competição, ou para as provas em regime de 

concentração. 

 

Q) Não é permitido “time-out” de equipa. 

 

R) Para os jogos deste escalão a bola deverá ser a de tamanho H1 de 50 cm a 52cm 

de diâmetro. 
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S) As escolas que participam com duas equipas (A e B) na mesma 

competição/escalão, deverão definir os jogadores que pertencem a cada uma das 

respetivas equipas, sendo que os jogadores inscritos da equipa “A” durante a mesma 

competição não poderão jogar na equipa “B” e vice-versa. 

 

 T) O sistema de competição será definido de acordo com o número de equipas 

inscritas. 

 

2 - Iniciados Masculinos e Femininos - Andebol de 4 

 

A) Podem participar alunos nascidos em 2008 e 2009. 

 

B) As equipas têm de inscrever no boletim de jogo e apresentar fisicamente no início 

do jogo, o número mínimo de 6 alunos. Quando isso não se verificar será aplicada 

derrota (15-0). No entanto o jogo realizar-se-á mesmo com um número inferior. 

 

C) A inscrição dos alunos deverá ser realizada através da plataforma Place e o 

comprovativo da mesma tem de ser apresentado (Art.º 9º do Regulamento Geral de 

Provas), aquando do preenchimento e entrega da lista de participantes 10 minutos 

antes do início do jogo. 

 

D) As competições ao longo do ano letivo far-se-ão em regime de concentração 

ou Torneio Aberto e não serão atribuídos títulos de campeão. 

 

E) As equipas poderão inscrever no máximo 16 alunos para cada jogo.  

 

F) São permitidos todos os sistemas defensivos com exceção das defesas mistas. 

 

G) No caso de incumprimento do exposto na alínea (F), as sanções a aplicar 

progressivamente, são as seguintes: 

1- Interrupção do jogo e advertência verbal ao Professor responsável da 

equipa prevaricadora; 

2- Interrupção do jogo, sendo marcado livre de 7 metros contra a equipa 

prevaricadora; 
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3- Interrupção do jogo, sendo retirado um golo à equipa prevaricadora e 

concedida a marcação de um livre de 7 metros à outra equipa; 

4- Eliminação da equipa, que perde o jogo por falta de comparência. 

 

H) As substituições só podem ser efetuadas em posse de bola. 

 

I) A reposição da bola em jogo após a equipa sofrer golo é efetuada na linha de 

meio campo, de acordo com as regras oficiais da modalidade. 

 

J) O jogo terá a duração de 20 minutos, divididos em duas partes de 10 minutos, 

que com 3 minutos de intervalo. 

Nota: O tempo de jogo poderá ser alterado tendo em consideração o número 

de equipas inscritas em cada competição, ou para as provas em regime de 

concentração. 

 

L) Não é permitido “time-out” de equipa. 

 

M) Para os jogos deste escalão o tamanho da bola deverá ser o seguinte: 

 

- Iniciados Masculinos – H2 de 54 cm a 56 cm de diâmetro; 

- Iniciados Femininos – H1 de 50 cm a 52 cm de diâmetro. 

 

N) As escolas que participam com duas equipas (A e B) na mesma 

competição/escalão, deverão definir os jogadores que pertencem a cada uma das 

respetivas equipas, sendo que os jogadores inscritos da equipa “A” durante a 

competição não poderão jogar na equipa “B” e vice-versa. 

 

O) O sistema de competição será definido de acordo com o número de equipas 

inscritas. 

 

P) Neste escalão não é permitida a utilização de jogadores federados na 

modalidade. 
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3 - Juvenis Masculinos e Femininos 

 

A) Podem participar alunos nascidos em 2006 e 2007. 

 

B) As equipas têm de inscrever no boletim de jogo e apresentar fisicamente no início 

do jogo, o número mínimo de 6 alunos. Quando isso não se verificar será aplicada 

derrota (15-0). No entanto o jogo realizar-se-á mesmo com um número inferior. 

 

C) A inscrição dos alunos deverá ser realizada através da plataforma Place e o 

comprovativo da mesma tem de ser apresentado (Art.º 9º do Regulamento Geral de 

Provas), aquando do preenchimento e entrega da lista de participantes 10 minutos 

antes do início do jogo. 

 

D) As competições ao longo do ano letivo far-se-ão em regime de concentração 

ou Torneio Aberto e não serão atribuídos títulos de campeão. 

 

E) As equipas poderão inscrever no máximo 16 alunos para cada jogo.  

 

F) Os sistemas defensivos são livres. 

 

G) O jogo terá a duração de 30 minutos, divididos em duas partes de 15 minutos 

cada, com 5 minutos de intervalo.  

Nota: O tempo de jogo poderá ser alterado tendo em consideração o número 

de equipas inscritas em cada competição. 

 

H) Não é permitido “time-out” de equipa. 

 

I) Para os jogos deste escalão o tamanho da bola deverá ser o seguinte: 

 

- Juvenis Masculinos – H3 de 58 cm a 60 cm de diâmetro; 

- Juvenis Femininos – H2 de 54 cm a 56 cm de diâmetro. 

 

 

J) As escolas que participam com duas equipas (A e B) na mesma 

competição/escalão, deverão definir os jogadores que pertencem a cada uma das 
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respetivas equipas, sendo que os jogadores inscritos da equipa “A” durante a 

competição não poderão jogar na equipa “B” e vice-versa. 

 

L) O sistema de competição será definido de acordo com o número de equipas 

inscritas. 

  

M) Neste escalão não é permitida a utilização de jogadores federados na 

modalidade. 

 

4 - Juniores Seniores Masculinos e Femininos 

 

A) Podem participar alunos nascidos em 2005 e anos anteriores  

 

B) As equipas têm de inscrever no boletim de jogo e apresentar fisicamente no início 

do jogo, o número mínimo de 6 alunos. Quando isso não se verificar será aplicada 

derrota (15-0). No entanto o jogo realizar-se-á mesmo com um número inferior. 

 

C) A inscrição dos alunos deverá ser realizada através da plataforma Place e o 

comprovativo da mesma tem de ser apresentado (Art.º 9º do Regulamento Geral de 

Provas), aquando do preenchimento e entrega da lista de participantes 10 minutos 

antes do início do jogo. 

 

D) As competições ao longo do ano letivo far-se-ão em regime de concentração 

ou Torneio Aberto e não serão atribuídos títulos de campeão. 

 

E) As equipas poderão inscrever no máximo 16 alunos para cada jogo. 

 

G) Os sistemas defensivos são livres. 

 

H) O jogo terá a duração de 30 minutos, divididos em duas partes de 15 minutos 

cada, com 5 minutos de intervalo.  

Nota: O tempo de jogo poderá ser alterado tendo em consideração o número 

de equipas inscritas em cada competição. 

 

I) Não é permitido “time-out” de equipa. 
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J) Para os jogos deste escalão o tamanho da bola deverá ser o seguinte: 

 

- Juniores Seniores Masculinos – H3 de 58 cm a 60cm de diâmetro; 

- Juniores Seniores Femininas – H2 de 54cm a 56 cm de diâmetro. 

 

L) As escolas que participam com duas equipas (A e B) na mesma 

competição/escalão, deverão definir os jogadores que pertencem a cada uma das 

respetivas equipas, sendo que os jogadores inscritos da equipa “A” durante a 

competição não poderão jogar na equipa “B” e vice-versa. 

 

M) O sistema de competição será definido de acordo com o número de equipas 

inscritas. 

 

N) Neste escalão não é permitida a utilização de jogadores federados na 

modalidade. 

 

 

5 - Classificação/ Pontuação 

 

A) No final de cada concentração não haverá lugar à elaboração de 

classificações coletivas. 

B) Na atividade Handball Skills Challenge será elaborada uma classificação final 

individual e coletiva por escola, com base no regulamento dessa atividade.  

 

 

6 – Arbitragem 

 

A) Segundo o art.º 21º do Regulamento Geral de Provas 2021/2022, cada escola 

tem a obrigatoriedade de, por cada equipa inscrita, proceder à inscrição de um 

árbitro da respetiva escola, que será nomeado pela organização para dirigir ou dar 

apoio à direção dos jogos. 

Cada equipa terá obrigatoriamente de fazer-se acompanhar de um árbitro, 

que realizará o jogo com o árbitro da equipa contrária, devendo o seu nome constar 

no boletim de jogo. 

 

No caso de não haver uma equipa de arbitragem para o jogo, por qualquer 

motivo, tal facto não poderá servir de pretexto para que o mesmo não se realize. 
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Compete aos responsáveis pelas duas equipas encontrar uma solução de acordo 

com os critérios definidos no artº. 21.3. do Regulamento Geral de provas 2021/2022. 

 

B) A coordenação do Andebol da DSDE poderá nomear para os jogos das 

Concentrações e torneios abertos, árbitros provenientes do Departamento de 

Arbitragem da Associação de Andebol da Madeira, sem prejuízo para as escolas que 

cumpram com o ponto anterior. 

 

7 - Equipas mistas 

 

A) Qualquer equipa pode ser constituída por alunos dos dois géneros, para tal é 

necessário que esses alunos/alunas pertençam ao respetivo escalão ou escalão 

inferior. 

 

B) Na impossibilidade de se organizar uma competição exclusivamente com 

equipas mistas, a(s) equipa(s) constituídas por alunos dos dois géneros serão inseridas 

automaticamente na competição masculina. 

 

8 - Andebol de Praia 

 

No presente ano letivo e de acordo com o plano delineado pela Direção de 

Serviços e a coordenação do Andebol, pretende-se organizar uma prática regular do 

Andebol de Praia. 

A modalidade praticada na areia tem outros fatores atrativos e desafiantes para 

os alunos em relação à prática indoor como são exemplos os remates em pirueta, 

remates em posições “acrobáticas” impossíveis de realizar em pavilhão, pontuação a 

duplicar nos golos espetaculares e nos golos dos “especialistas” e guarda-redes.  

Nesta perspetiva serão realizadas 5 concentrações de Andebol de Praia 

destinadas a todos os escalões. A atividade destina-se prioritariamente a todos os 

alunos inscritos nos núcleos do Andebol, mas será possível sempre que se justifique, a 

participação de equipas com alunos inscritos noutros núcleos.  
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9 – Calendarização das Atividades 

 

 Concentrações com transportes da DSDE: 

 

19-11-2022 – 1ª concentração Andebol de Praia em Machico – todos os escalões 

masculinos e femininos. 

 

03-12-2022 - 2ª concentração Andebol de Praia na Ribeira Brava – todos os escalões 

masculinos e femininos. 

 

21-01-2023 - 1ª concentração Andebol 4 Indoor – Infantis masculinos e femininos. 

 

04-02-2023 - 1ª concentração Andebol 4 Indoor – Iniciados, Juvenis, Juniores/Seniores 

masculinos e femininos. 

 

04-03-2023 – 3ª concentração Andebol de Praia na Ribeira Brava – todos os escalões 

masculinos e femininos. 

 

18-03-2023 - 4ª concentração Andebol de Praia em Machico - todos os escalões 

masculinos e femininos. 

 

29-04-2023 – 5ª concentração Andebol de Praia na Ribeira Brava – todos os escalões 

masculinos e femininos. 

 

Poderão ser agendadas concentrações e/ou torneios abertos sem transportes da 

DSDE, numa perspetiva de permitir e captar novos alunos para a modalidade.  

 

 

10 - Torneios Abertos: 

 

Competições que poderão decorrer junto com as concentrações e nas quais 

participam equipas convidadas, sejam Escolas sem núcleos de Andebol DE ou clubes 

federados.  

Realizam-se ao longo do ano letivo em datas que sejam as mais convenientes 

para as equipas convidadas e para as equipas do Andebol Escolar em particular as 

que necessitam de transportes. 

 

11 – Formação Árbitros  

 

Os núcleos do Andebol deverão agendar junto da coordenação da modalidade, 

uma data para a realização de uma formação específica sobre as regras da 

modalidade.  

 

 

12 - Formação Professores 

 

Durante o ano letivo a DSDE poderá realizar formação específica, abordando 

temáticas que correspondam às expectativas dos professores dos núcleos. 

 

 


