
 

 

Regulamento Geral de Competições de Goalball 

Normas Gerais 

 

Preâmbulo 

O presente regulamento tem como objectivo orientar as competições nacionais de 

Goalball que decorrem sob a organização a organização e coordenação da Associação 

Nacional de Desporto para Deficientes Visuais (ANDDVIS), assim como qualquer parceria 

com outras entidades que colaborem nessa mesma organização.  

Com a realização das competições de Goalball, ao nível nacional, a ANDDVIS 

pretende criar um espaço competitivo, promover a prática desportiva saudável e a 

prossecução da excelência, objectivos estes sempre enquadrados nos princípios da ética 

desportiva e do respeito pela integridade moral e física de todos os intervenientes. 

 

1 – Objecto e âmbito 

1.1 - O presente Regulamento constitui o instrumento regulador das competições 

nacionais de Goalball. 

2 – Organização das competições 

2.1 – A organização das competições nacionais de Goalball é da responsabilidade da 

ANDDVIS. 

2.2 – A ANDDVIS poderá convidar os clubes inscritos na respectiva competição para 

colaborarem na organização de uma ou várias jornadas, caso o desejem. Os clubes devem 

manifestar esse interesse, por correio electrónico, até dois meses antes da data da(s) 

jornada(s) que se propõem a co-organizar. 

2.3 – Relativamente à organização das competições, a ANDDVIS é responsável por: 

1) Comunicar a todos os clubes participantes na competição a informação 

relevante sobre a jornada, nomeadamente o local, a data e o horário da 

competição, até um mês antes da mesma se realizar. Esta informação será  



 

disponibilizada via canais de comunicação da ANDDVIS (website, página do 

Facebook e correio electrónico); 

2) Fornecimento de toda a documentação referente à competição a todas as 

partes envolvidas; 

3) Fornecimento e transporte do equipamento de jogo (balizas, bolas, fitas e 

cordas para marcação do campo e material de apoio à arbitragem) até ao local 

da jornada; 

4) Fornecimento de águas durante os períodos de competição, para as equipas 

participantes e para os elementos da arbitragem; 

5) Fornecimento de almoço volante e fruta para todos os elementos da equipa de 

arbitragem; 

6) Colaboração na montagem, desmontagem de campo e arrumação dos 

equipamentos utilizados. 

2.4 - As equipas são responsáveis por assegurar as deslocações dos seus elementos até ao 

local da competição, assim como providenciar o material individual necessário à prática da 

modalidade.  

 

3 - Datas e Locais 

3.1 – O calendário da época desportiva que inclui informação sobre as datas e os locais 

das competições será comunicado pela ANDDVIS a todos os clubes até ao final da época 

desportiva transacta (31 de Agosto). 

3.2 – A ANDDVIS poderá alterar por motivos justificados, a data e local da competição, 

desde que dê atempado conhecimento dessa alteração às equipas participantes.  

 

4 - Modelo Competitivo e Sorteios 

4.1 - Os modelos competitivos das competições nacionais de Goalball serão definidos pela 

Direcção da ANDDVIS (“Ver Modelos Competitivos de Goalball”). 

4.2 – O quadro contendo o emparelhamento de jogos é previamente estabelecido e a 

atribuição das equipas é estabelecida por sorteio, realizado publicamente e local, data e  



 

 

hora a comunicar aos clubes inscritos nas competições, com uma antecedência mínima de 

uma semana em relação à data do primeiro jogo da competição. 

4.3 – A ANDDVIS dará a conhecer por escrito o resultado dos referidos sorteios aos clubes 

inscritos nas competições, no máximo um dia após a sua realização.  

 

5 – Regulamento Técnico da competição 

5.1 – O Regulamento Técnico utilizado é o homologado pela Federação Internacional de 

Desporto para Pessoas com Deficiência Visual (IBSA) em vigor no início de cada época 

desportiva da ANDDVIS e deverá acompanhar as alterações que as mesmas sofram no 

decorrer da época desportiva da ANDDVIS (usualmente no final do ano civil subsequente 

ao dos Jogos Paralímpicos). 

5.2 – Ao referido no número anterior são aditadas as adaptações previstas no presente 

Regulamento.  

 

6 – Procedimentos de Jogo 

6.1 – Utilização de atletas em situação de jogo, por equipa  

6.1.1  - Na ficha de jogo, apenas poderá constar um máximo de 2 jogadores normovisuais 

e 2 jogadores cidadãos de estados terceiros. 

6.1.2 – Em campo, não é permitida a presença simultânea de um jogador cidadão de 

estados terceiros e um jogador normovisual da mesma equipa. 

 

6.2 – Moeda ao ar  

6.2.1 – A moeda ao ar será realizada em frente à mesa de arbitragem, salvo informação 

contrária disponibilizada pelo Responsável Máximo da Jornada. 

6.2.2 – A moeda ao ar realiza-se dez minutos antes do jogo (no caso de ser o primeiro jogo 

do dia da competição), ao intervalo do jogo anterior ou logo que o jogo anterior acabe (no 

caso de não ter existido final da primeira parte). 

 



 

 

6.2.3 – No momento da moeda ao ar, a Lineup Sheet deve ser entregue devidamente 

preenchida ao árbitro que realizará o procedimento. No caso de existir(em) algum/alguns 

dado(s) que não esteja(m) devidamente preenchido(s), será marcado um Team Penalty – 

Delay of Game e proceder-se-á à correcção da referida ficha. 

6.2.4 – No caso do/a jogador/a ser um/a cidadão de estados terceiros, à frente do seu 

First name deverá estar escrito “E”; no caso do/a jogador/a ser normovisual, deverá estar 

indicado “NV” e o Responsável Técnico da equipa deverá ser identificado com “R”, à 

frente do First Name.  

 

7 – Faltas de Comparência 

7.1 – No caso de uma equipa não se apresentar em qualquer jogo marcado será 

penalizada conforme está indicado no documento “Modelos Competitivos de Goalball”. 

7.2 – Recomenda-se às equipas que, caso prevejam não comparecer a um jogo marcado, 

notifiquem antecipadamente a ANDDVIS. Assim que a mesma receber essa notificação, 

comunicará esta informação às restantes equipas participantes e dispensará a equipa 

adversária de comparecer ao jogo marcado. 

7.3 – Se alguma equipa não comparecer em mais do que dois dias de uma competição 

para os quais foi indicada, serão anulados os jogos que a mesma já tiver disputado e 

aqueles que viria a disputar nessa mesma competição. 

7.4 – Excepcionalmente, quando uma equipa tem de participar num evento internacional, 

não será marcada falta de comparência e a data do jogo será alterada. Neste caso, essa 

alteração não carece da aprovação da equipa adversária.  

 

8 – Protestos 

8.1 – A partir do momento em que o responsável técnico de equipa tem a percepção de 

que a sua equipa foi lesada, indica ao árbitro do lado da mesa (Table Side Referee) que 

pretende jogar sob protesto, sem juízo do cumprimento das regras. O árbitro deverá  

 



 

 

comunicar ao juiz de mesa (Scorer) e este deverá registar a situação nos comentários da 

ficha de jogo, juntamente com o momento em que ocorre. 

8.2 – Independentemente do ponto anterior, a formalização do protesto de jogo será 

realizada quando a ficha de jogo for assinada. 

8.3 – Para efectivar o protesto, o responsável técnico da equipa tem dois dias úteis para o 

formular, em Português, em impresso próprio (IBSA Protest Forms), e para enviar para a 

sede da ANDDVIS – via carta registada – ou remetê-lo para os endereços de correio 

electrónico da associação. 

8.4 – A formalização do protesto de jogo implica o pagamento de 50€ (cinquenta euros), 

que terão de ser pagos até ao final do período referido no número anterior. O valor 

referido será devolvido no caso de o protesto vir a obter deferimento. 

8.5 – Se o clube não realizar o pagamento ou não entregar a formalização do protesto 

dentro do período estipulado deverá pagar uma multa no valor de 150€ (cento e 

cinquenta euros). 

8.6 – A comissão de Recurso é constituída por um membro do Conselho de Arbitragem (a 

ser nomeado pelo Presidente do Conselho de Arbitragem), um Técnico da ANDDVIS (a ser 

nomeado pelo Presidente da Direcção da ANDDVIS), um treinador a ser nomeado pelos 

primeiros dois constituintes da Comissão de Recurso. 

8.7 – A Comissão de Recurso reunirá isoladamente com o árbitro do lado da mesa do jogo, 

o árbitro do lado contrário da mesa de jogo, o treinador da equipa proponente do 

protesto e o treinador da equipa adversária. 

8.8 – A Comissão de Recurso terá um prazo de quinze dias após a data de recepção do 

protesto, para a respectiva análise e emissão de resposta. 

8.9 – Caso obtenha deferimento, o Conselho de Arbitragem decidirá quais são os 

procedimentos a adoptar e comunicará a sua decisão por escrito às restantes equipas 

participantes.  

 

 



 

 

9 – Sanções 

9.1 – O Conselho de Disciplina é o órgão responsável por definir os procedimentos para a 

elaboração de sanções. 

9.2 – Qualquer agente desportivo pode solicitar à Direcção da ANDDVIS a activação do 

processo de sanção junto do Conselho de Disciplina. 

9.3 – Esgotados os trâmites inerentes aos órgãos sociais da ANDDVIS, os processos 

seguirão para os respectivos órgãos sociais da FPDD e, em última instância, para os 

tribunais.  

 

10 - Estruturas de Coordenação e Gestão Intervenientes 

10.1 - São estruturas intervenientes na gestão das competições nacionais de Goalball:  

a) A Direcção da ANDDVIS;  

b) O Conselho de Disciplina da ANDDVIS;  

c) O Conselho de Arbitragem da ANDDVIS;  

d) A Coordenação de Arbitragem; 

e) A Comissão de Recurso. 

 

11 - Casos Omissos 

11.1 - Os casos omissos referentes aos jogos serão avaliados e resolvidos pelos árbitros de 

campo. 

11.2 – OS restantes casos serão resolvidos pela Direcção da ANDDVIS, que poderá delegar 

tal competência, sempre que o entender adequado.  

 

 

 


