
 

 
 

IV Torneio de Andebol Cidade de Amarante. 

 

REGULAMENTO 

 ORGANIZAÇÃO 

 
A organização do Amadeo Cup’ 17, IV Torneio de Andebol Cidade de 

Amarante, é da responsabilidade da Associação Desportiva Amarante, 

secção de Andebol. 

 

 APOIOS 
 

Camara Municipal de Amarante 

União de Freguesias de Amarante 

Junta de Freguesia de Vila Caiz 

Agrupamento de Escolas de Amarante 

Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso 

 

 DATA E LOCAL 
 

De 05 de Abril a 07 de Abril de 2017 (de quarta a sexta). Locais: 

Pavilhão Municipal de Amarante; Pavilhão de Vila Caiz e EB 2,3 de 

Amarante. 

 

 PARTICIPANTES 

 

As equipas participantes são convidadas pela Organização e terão de 

efetuar o pagamento de uma taxa de participação de € 200,00 (duzentos 

euros) por equipa até dia 19 de Março de 2017. 

 

Nota: A Taxa de inscrição contempla as refeições diárias (no dia 5 

almoço e jantar; no dia 6 pequeno almoço, almoço e jantar; e no dia 7 



 

pequeno almoço e almoço), para uma comitiva no total de 16 pessoas, 

bem como o alojamento em sala de aula com colchões.   

(Atletas/oficiais para além dos 16, terão de pagar 15€ p/ pessoa) 

 

 

 

 IDENTIFICAÇÃO 

 

Todos os Atletas devem estar inscritos na Federação Portuguesa de 

Andebol. 

A Identificação dos participantes deverá ser feita com o cartão CIPA, ou 

documento de identificação (cartão cidadão, bilhete de identidade ou 

cédula nascimento). 

 

 ESCALÕES 

 

Infantis Masculinos (03/04)  

Poderão participar também Minis (05/06), com subida de escalão. 

Infantis Femininos (04/05) 

Poderão participar também Minis (06/07), com subida de escalão. 

Minis Masculinos (05/06)  

Poderão participar também Bambis (07/08), com subida de escalão. 

Minis Femininos (06/07) 

Poderão participar também Bambis (08/09), com subida de escalão. 

 

 

 BOLA 

 

A bola a utilizar, terá a dimensão regulamentar e será da marca Select 

para os minis (48 a 50 cm). Para os infantis (50 a 52 cm). 

 

 TEMPO DE JOGO 

 
Infantis: 2 X 20 Minutos com intervalo de 5 minutos. Cada equipa tem 

direito a um Time Out por parte. 

 

Minis: 2 X 20 Minutos com intervalo de 5 minutos. Cada equipa tem 

direito a um Time Out por parte. 

 



 

 

 

 MODELO COMPETITIVO 
 

Infantis Masculino: 

A divulgar oportunamente conforme equipas inscritas. 

 

Infantis Feminino: 

A divulgar oportunamente conforme equipas inscritas. 

 

Minis Masculino: 

A divulgar oportunamente conforme equipas inscritas. 

 

Minis Feminino: 

A divulgar oportunamente conforme equipas inscritas. 

 

 

 

 PONTUAÇÃO 

 
Vitória – 3 pontos  

Empate – 2 pontos  

Derrota – 1 ponto  

 

Derrota por falta de comparência – 0 Pontos Fase de Grupos, em caso 

de empate no final do tempo regulamentar, não haverá prolongamento, 

obtendo-se a classificação final conforme o regulamento de competições 

da FPA. Na 2ª Fase, em caso de empate, proceder-se-á à marcação de 

livres de 7 metros. a) Série de 5 livres de sete metros com vitória da 

equipa que obtiver mais golos. b) Série de 1 livre de 7 Metros até 

desempatarem. 

 

 PROTESTOS 

 
Não serão admitidos protestos. 

 

 

  



 

 TROFÉUS 

 

Será atribuído um troféu a todas as equipas participantes. Será atribuído 

um troféu ao melhor Jogador e ao melhor Guarda-Redes. Os prémios 

individuais serão escolhidos pelos votos de todos os treinadores. 

 

 CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão decididos pela Organização, de acordo com o 

Regulamento da Federação de Andebol de Portugal. 

 

 CONTACTOS UTEIS 

 
Geral: 

Prof. Ricardo Teixeira: 916401183 

Prof. Mário Guedes: 913271783 

 

Transportes: 

 

Alimentação: 

 

Utéis: 

Bombeiros: 255 422 718  

GNR: 255410260/3 

Pavilhão Municipal de Amarante: 255 423 879 

Pavilhão Municipal de Vila Caiz: 255 420 296 

 

 

 
 


