
 

 

REGULAMENTO TORNEIO DE ANDEBOL DE RUA 

6 DE ABRIL DE 2018  

PRAÇA DOS HERÓIS DE ULTRAMAR - COIMBRA 

 

TORNEIO 

O Torneio de Andebol de Rua será organizado pela Federação de Andebol de Portugal e 

disputado no dia do jogo de Portugal contra a Suíça em Coimbra, a 6 de Abril, na Praça dos 

Heróis de Ultramar. 

1 – A forma de disputa do torneio será definida conforme o número de Inscritos. 

2 – O Torneio estará ́dividido em escalões mistos de Minis, infantis e Iniciados. 

3 – O Calendário e o modelo de disputa serão publicados no dia anterior ao torneio.  

4 – As inscrições serão livres, podendo as equipas participantes no torneio, ser constituídas por 

atletas de equipas diferentes da competição federada. 

5 – O número de jogos do Torneio dependerá do número de equipas inscritas em cada escalão. 

6 – As equipas serão constituídas no mínimo por 4 e máximo por 6 jogadores 

REGRAS DE JOGO 

1. As equipas poderão ser mistas. 

2. 3 Jogadores + 1 guarda-redes podendo haver mais 2 elementos suplentes e que 

poderão ser substituídos a qualquer altura do jogo. 

3. Máximo de 3 passos com a bola na mão, não sendo permitida a utilização do drible. 

4. Jogo em campo de duas balizas, com uma área de baliza de linhas semicirculares (6m). 

5. Sistema de pontuação: 

 1 ponto = golo padrão. 

 2 pontos = aéreos, piruetas,  livres de 7 metros, golo marcado por uma jogadora do 

sexo feminino (em equipas mistas). 

6. Não existe contato físico, apenas bloqueios, a bola só poderá ser retirada do adversário 

quando estiver "livre" no ar ou no chão. 



 

 

7. Não há posições permanentes. O Guarda-Redes pode participar no ataque e marcar 

golos. Todos podem ser Guarda-Redes, mas apenas um jogador pode estar dentro da área de 

baliza. Se dois jogadores estiverem na área da baliza ao mesmo tempo, a equipa será 

sancionada com um livre de 7 metros. 

8. Cada jogo terá ́ a duração de 12 minutos e será́ dividido em duas partes, de 6 minutos 

cada e divididas por um intervalo. 

9. Em caso de empate, o desempate será realizado de reposição de jogo com bola ao ar e 

ganhará a equipa que marcar primeiro “golo de ouro”. 

PRÉMIOS 

A todos os participantes do torneio, será entregue um bilhete de acesso ao jogo Portugal – 

Suíça. 

Os participantes da equipa vencedora receberão um bilhete de acesso ao jogo do Play Off entre 

Portugal e a Servia, a realizar no dia 14 de julho. 


