TORNEIO CARLOS MARTINS
01 de Maio de 2013
REGULAMENTO*

1.ORGANIZAÇÃO
O Torneio Carlos Martins é da responsabilidade da Associação Cultural
de Salreu e realiza-se no dia 01 de Maio.
O objectivo é relembrar o ex-atleta Sénior Carlos Martins, que faleceu
precocemente vítima de um acidente de viação.
2.DATA, HORA, LOCAL E DURAÇÃO DOS JOGOS
Os jogos disputam-se no dia 01 de Maio no Pavilhão Desportivo da
Associação Cultural de Salreu, com o horário abaixo.

Equipas
Minis
Iniciadas F.*
Juvenis F.
Infantis F.*
Seniores F.
Seniores M.

Duração

Hora

2x20 (intervalo de 5')

9H

2X30 (intervalo de 5')

11:00H

2X20 (intervalo de 5')

14:00H

2x25 (intervalo de 5')

16H

2X30 (intervalo de 5')

17:30H

2X30 (intervalo de 5')

19H

3. PARTICIPANTES
Os participantes são os atletas dos escalões que representam a
A.C.S. Minis Masculinos, Minis Femininos, Infantis Femininas,
Iniciadas Femininos, Juvenis Femininas e equipas adversárias
correspondentes a cada escalão.
A participação das equipas adversárias será feita por convite pela
A.C. Salreu, com exceção dos escalões de Infantis e Iniciadas, que

serão para cumprir calendário, ainda que dentro do espírito do
Torneio.
Os jogos Seniores Femininos e Masculinos, destinam-se a atletas que
conviveram com o homenageado, quer sejam federados ou não.
4. PONTUAÇÃO/ ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
Dado o objectivo do evento, e haver apenas um jogo por escalão, não
haverá classificação. Contudo prevê-se a atribuição de troféu para
o/a melhor marcador(a), em homenagem ao atleta Paulo Marques,
falecido o ano passado.
Será igualmente entregue um troféu ao melhor guarda-redes
masculino e feminino, que será definido pela comissão técnica do
Torneio, dirigida pelo Coordenador Técnico, Carlos Arrojado.
5.Seguro
Todos os participantes têm que possuir obrigatoriamente seguro da
FPA, exceptuando-se as equipas não federadas participantes na
competição (seniores femininos e masculinos).
6. ARBITRAGEM
A nomeação ficará a cargo da Associação de Andebol de Aveiro.
7. REGRAS
As regras são as oficias e as estipuladas de acordo com o escalão e a
FAP.
8. CASOS OMISSOS E OBSERVAÇÕES
Os casos omissos serão reportados à Associação de Andebol de
Aveiro.

*Sujeito a alteração de acordo com as necessidades organizativas.
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