TORNEIO OFICIAL DE CORFEBOL
REGULAMENTO DE ADMISSIBILIDADE
Definição e enquadramento
Para que um evento desportivo seja considerado um
evento oficial de Corfebol, e assim poder ser
anunciado, expondo as próprias insígnias da
Federação Portuguesa de Corfebol, no espaço
desportivo e documentos de comunicação e
marketing, tem de obrigatoriamente não ser
anunciado ou sugerido como tal para obter apoios,
publicidade e favorecer a sua organização, sem à
anteriori receber a aprovação da Direção da
Federação.

regulamentos FPC serão aplicados, caso não
haja aceitação extraordinária e expressa da FPC.
3.

Para cada um dos jogos, o Conselho de
Arbitragem da FPC nomeará um árbitro da lista
oficial de árbitros. Esse pedido será remetido ao
CA pelos serviços da FPC, após aprovação do
pedido. Podem os organizadores sugerir um ou
mais árbitros específicos, cuja nomeação será
sujeita à aprovação do Conselho de Arbitragem.
Se os organizadores solicitarem nomeação de
árbitro assistente, a sua nomeação reger-se-á
pelas mesmas regras. As despesas com os
árbitros e assistentes serão encargo dos
organizadores do evento, sendo obrigatória, de
entre elas, a sua remuneração como árbitros, de
acordo com comunicação expressa do Conselho
de Arbitragem.

4.

A mesa de jogo será garantida de acordo com o
regulamento de competições nacional em vigor.

5.

Boletim de jogo será disponibilizado pela FPC
(download a partir do Portal da FPC) para que
registe de forma apropriada os jogos efectuados.

Estão incluídos nesta regulação eventos de caráter
competitivo eventual e que devem ser organizados e
jogados de acordo com os requisitos definidos neste
documento e em conformidade com os Regulamentos
de Competição da FPC e as Regras do Corfebol.

Precedência nacional / internacional
Qualquer evento internacional oficial, assim outorgado
e comunicado pela IKF à FPC, será também
explicitamente qualificado como evento oficial
nacional pela FPC, no exercício do poder de
representação estabelecidas à FPC pela IKF.
No entanto qualquer evento pode ser qualificado
como evento nacional oficial de Corfebol pela FPC
sem ser qualificado de internacional oficial, mesmo
que participem equipas oficiais de clubes não
nacionais.

Pedido de qualificação
O clube de Corfebol ou qualquer organização nacional
promotora de eventos desportivos que queira
organizar um evento oficial de Corfebol deve remeter
à Direção da FPC o respectivo formulário de pedido
com seis semanas de antecedência relativamente à
data prevista para o início da sua realização.
A candidatura remetida, pelo requerente organizador,
em formulário próprio (download a partir do Portal da
FPC) tem de ser subscrita pelo organizador.

Admissibilidade
1.

Cada clube convidado ou classificado, elegível
para o evento, determina o direito de seus
jogadores que os representem.

2.

Se houver um conflito entre os regulamentos do
clube e os regulamentos da FPC, então os

Procedimento disciplinar
O uso indevido da designação regulada por este
documento incorre em infração disciplinar prevista,
sem prejuízo de responsabilidade cumulada por
outros instrumentos legais e da ação competente da
FPC para que, um evento indevidamente anunciado
como Evento Oficial de Corfebol, se não realize.

Formulário (sample)

