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Comunicado nº 062 – 2019/2020 – Procedimentos a adotar na continuidade de 

jogos, em caso de interrupção do mesmo – Competição Regional 

Data: 05.12.2019 

Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

1. Procedimentos a adotar na continuidade de jogos, em caso de interrupção do mesmo – 

Competição Regional 
 

Ao abrigo do disposto no artigo 73º, relativamente aos casos omissos, do regulamento geral da FPB, 

a direção da ABM decidiu tomar uma posição em relação aos procedimentos que os clubes, treinadores, 

juízes e demais agentes desportivos interessados deverão adotar em caso de interrupção de jogo, desde que 

o mesmo adiamento seja possível e autorizado: 

1. Em caso de interrupção do jogo, e se o adiamento for possível e autorizado, o referido jogo deverá 

ter continuidade nos 8 dias seguintes devendo haver um acordo entre os clubes envolvidos quanto 

ao dia, hora e local. Em casos excecionais e devidamente justificados, o referido jogo poderá ter 

continuidade num prazo superior aos 8 dias.  

2. Apenas podem continuar a jogar os atletas que faziam parte da ficha inicial do jogo. Em nenhum 

caso poderá ser possível incluir qualquer atleta que não fazia parte da ficha inicial do jogo. 

3. O enquadramento humano, incluindo treinadores, de ambas as equipas que faziam parte da ficha 

inicial do jogo, deverá ser o mesmo. Só em casos devidamente justificados é que poderão ser 

alterados.  

4. A equipa de arbitragem que fazia parte da ficha inicial do jogo, deverá ser a mesma. Só em casos 

devidamente justificados é que poderá ser alterada.  

5. Nas situações referidas no ponto 3, a direção da ABM irá pronunciar-se quando devidamente 

informada com, pelo menos, 48 horas de antecedência da hora prevista para a realização do jogo. 

Para outras situações que aconteçam com menos de 48 horas de antecedência, o árbitro principal 

poderá decidir sobre o mesmo, ficando obrigado a colocar a situação em relatório. 

6. Nas situações referidas no ponto 4, a direção da ABM irá pronunciar-se quando devidamente 

informada, após parecer do conselho de arbitragem. 

7. O jogo deverá ser sempre realizado desde que o ponto 2 seja salvaguardado.  

8. Em caso de discordância/dúvida de algum dos clubes envolvidos, os mesmos poderão recorrer ao 

previsto no artigo 87.º do regulamento de disciplina, uma vez que o jogo terá sempre de ser 

realizado independentemente das razões alegadas.  

 

Nota: Esta deliberação entra imediatamente em vigor. 

 

Funchal, 05 de Dezembro/19 

A Direção 

 


