
 
 

26, 27, 28 e 29 de Dezembro de 2013 

Infantis • Iniciados • Juvenis 

 

Regulamento 

 
1-Organização 

 
A Organização de Torneio de Andebol Carlos Fonseca 2013 é da responsabilidade 

do NASC – Núcleo de Andebol de Samora Correia. 

 

2- Local/Calendarização 

 

O Torneio realizar-se-á nos Pavilhões de Samora Correia e do Porto Alto, nos dias 

26, 27, 28 e 29 de Dezembro de 2013. A Calendarização do mesmo está a cargo da 

Organização. 

 

3- Escalões 

 

O Torneio destina-se aos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis Masculinos. 

 

4 - Tipo de Prova 

 

4.1 Infantis Masculinos 

O Torneio disputa-se em dois grupos de três equipas. Os primeiros dois 

classificados de cada grupo disputam entre si as meias-finais e final. Os terceiros 

classificados de cada grupo disputam o 5º e 6º lugar. 

 

4.2 Iniciados Masculinos 

O Torneio disputa-se em dois grupos de quatro equipas. A classificação final será 

apurada entre as equipas com igual classificação em cada grupo. 

 

4.3 Juvenis Masculinos 

O Torneio disputa-se em dois grupos de três equipas. Os primeiros dois 

classificados de cada grupo disputam entre si as meias-finais e final. Os terceiros 

classificados de cada grupo disputam o 5º e 6º lugar. 



 
 

 

 

5- Duração dos Jogos 

 

Infantis: 2 x 25 minutos 

Iniciados: 2 x 30 minutos 

Juvenis: 2 x 30 minutos 

 

O intervalo de todos os jogos será de 10 minutos. 

 

6- Utilização de Atletas 

 

As Equipas podem utilizar até 16 atletas por jogo, podendo a lista de 

participantes ser alterada de jogo para jogo. 

 

7- Regas Técnicas 

 

Todos os jogos serão disputados de acordo com os regulamentos Técnico-

Pedagógicos da Federação Portuguesa de Andebol. 

 

8- Prémios 

 

No final do Torneio serão atribuídas taças a todas as equipas participantes, por 

ordem de Classificação Final em cada escalão. Serão também atribuídos por escalão, os 

prémios de melhor jogador e melhor Guarda Redes. 

 

9- Casos Omissos 

 

Para todos os casos omissos a resolução será da exclusiva responsabilidade de 

Organização. 

 

 

 

 


