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HANDBALL FUTURE

HANDBALL FUTURE é organizado pela MAIÊUTICA – ISMAI / IPMAIA e pela ADA Maia/ISMAI
nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2017 e terá lugar no Campus Universitário da MAIÊUTICA –
ISMAI / IPMAIA.
HANDBALL FUTURE integra um Torneio Internacional de Andebol do escalão de juvenis
masculino a ocorrer nos dias 13,14 e 15 de abril, e ainda CLINIC TÉCNICO sobre a formação
de jovens atletas, nos dias 14 e 15 de abril.
Pretende-se que seja um evento que se exprima sobre ponto de vista teórico e prático no
âmbito da formação de jovens atletas de Andebol.

1
FORMA DE DISPUTA

2
ESCALÕES

3
EQUIPA

4

Na 1ª fase as 9 equipas participantes serão divididas em 3 grupos por sorteio,
onde irão jogar no regime de TxT dentro de cada grupo.
Na 2ª fase, após as classificações de cada grupo, as equipas voltam-se a agrupar
em grupos de 3 consoante a sua classificação na fase anterior e voltarão a jogar
TxT dentro de cada grupo.
Assim, o grupo dos 1ºs classificados disputarão do 1º ao 3º lugar, o grupo dos 2ºs
classificados disputarão do 4º ao 6º lugar e por fim o grupo dos 3ºs classificados
disputarão do 7º ao 9º lugar.

2.1. O Torneio é destinado ao escalão de juvenis masculinos.
2.2. O jogo é livre em todo o torneio.
2.3. Nenhum jogador poderá jogar em equipas diferentes.
2.4. A lista de participantes deve ser entregue, em cada jogo, 15 minutos antes
do jogo juntamente com os documentos federativos de identificação.

3.1. Cada equipa é constituída até um máximo de 16 jogadores por jogo.
3.2. Um máximo de 7 jogadores por equipa (6 jogadores de campo e 1 guardaredes ou 7 jogadores de campo) poderão estar dentro do campo. Os
restantes atletas, deverão permanecer sentados na sua área de substituição.
3.3. Todos os jogadores deverão estar devidamente inscritos na presente época
desportiva.

4.1. A bola a utilizar, terá a dimensão regulamentar.

BOLA

5
TEMPO DE JOGO

5.1. O tempo de jogo será de 50 minutos, divididos em 2 partes de 25 minutos,
com 5 minutos de intervalo.
5.2. É permitida a solicitação de 1 “Time Out” para cada equipa em cada parte
do jogo.
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6
PONTUAÇÃO E
CLASSIFICAÇÕES

7
QUADROS DE
ARBITRAGEM

8
PROTESTOS E
DISCIPLINA

9
PRÉMIOS

10
APOIOS
INSTITUCIONAIS

11
CASOS OMISSOS
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6.1. As pontuações serão atribuídas da seguinte forma:
6.1.1. Vitória – 3 pontos
6.1.2. Empate – 2 pontos
6.1.3. Derrota – 1 ponto
6.2. No caso de igualdade de pontos a classificação será efectuada da seguinte
forma:
6.2.1. Pelo número de pontos obtidos entre as equipas empatadas do grupo;
6.2.2. Pela diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre as
equipas empatadas do grupo;
6.2.3. Pelo menor número de golos sofridos na respectiva fase;
6.2.4. Pelo maior número de golos marcados na respectiva fase.

7.1. Os árbitros serão nomeados pela Federação de Andebol de Portugal e pela
Associação de Andebol do Porto.

8.1. Todas as ocorrências disciplinares serão analisadas e decididas pela
Comissão Disciplinar da Associação de Andebol do Porto e devidamente
comunicadas à Federação de Andebol de Portugal.
8.2. Qualquer dano provocado em qualquer instalação (desportiva, alojamento,
etc.) é imediatamente paga pelo clube a quem pertencer o executor do
dano.

9.1. Troféus para os 3 primeiros classificados.
9.2. Prémio individual de Melhor Guarda-redes.
9.3. Prémio individual de Melhor Jogador.
9.4. Lembranças do Torneio para todas as equipas.
10.1. Instituto Universitário da Maia
10.2. Instituto Politécnico da Maia
10.3. Câmara Municipal da Maia
10.4. Federação de Andebol de Portugal
10.5. Associação de Andebol do Porto

11.1. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela a Organização,
de acordo com o Regulamento da FAP e AAP.

H
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