REGULAMENTO GERAL
1. ORGANIZAÇÃO
A Organização do Torneio Internacional de Andebol Jovem Masculino “HANDGAIA
2018” é da responsabilidade do Futebol Clube de Gaia, com o apoio da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia e Junta de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso.

2. CATEGORIAS
Escalões etários masculinos de:
 Juniores U20 – atletas nascidos a partir de 1998
 Juvenis U18 – atletas nascidos a partir de 2000
 Iniciados U16 – atletas nascidos a partir de 2002
 Infantis U14 – atletas nascidos a partir de 2004
 Minis U12 – atletas nascidos a partir de 2006

3. PARTICIPAÇÃO
Todas as equipas participantes serão convidadas pela Organização.
Cada equipa é constituída até um máximo de 16 atletas e 4 oficiais por jogo.
A identificação dos participantes deverá ser feita junto da Organização no início do
evento, com o cartão CIPA ou documento válido para as equipas estrangeiras.

4. FORMA DE DISPUTA
Na primeira fase do Torneio, as equipas serão divididas em grupos e os jogos serão
disputados no sistema de todos contra todos a 1 volta.
Na segunda fase do Torneio, as equipas disputam um ou mais jogos de apuramento
em sistema de eliminatória, de acordo com a classificação obtida na fase anterior.

5. TEMPO DE JOGO
 Minis U12 – 2 x 20 minutos + 5 minutos de intervalo
 Infantis U14 – 2 x 20 minutos + 5 minutos de intervalo
 Iniciados U16 – 2 x 25 minutos + 5 minutos de intervalo
 Juvenis U18 – 2 x 25 minutos + 5 minutos de intervalo
 Juniores U20 – 2 x 25 minutos + 5 minutos de intervalo

6. PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
As pontuações serão atribuídas da seguinte forma:
Vitória – 3 pontos
Empate – 2 pontos
Derrota – 1 pontos
Falta de Comparência – 0 pontos (resultado atribuído de 0:15)
Em caso de igualdade pontual, aplicam-se os seguintes critérios de desempate:
a) Pelo número de pontos obtidos nos jogos entre si;
b) Pela diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre as equipas empatadas;
c) Pela diferença de golos marcados e sofridos entre todas as equipas;
d) Pelo maior número de golos marcados na respetiva fase de grupos;
e) Pelo maior número de atletas inscritos na competição, em todos os escalões.
Nos jogos de apuramento, que não podem terminar empatados, será realizado apenas
um único prolongamento de 5+5 minutos. Caso se verifique nova igualdade, será feito
desempate através dos lançamentos de 7 metros, de acordo com as Regras de Jogo.

7. QUADROS DE ARBITRAGEM
Os árbitros serão nomeados pela Federação de Andebol de Portugal e pela Associação
de Andebol do Porto.

8. PROTESTOS E DISCIPLINA
Serão admitidos protestos, devendo o mesmo ser efetuado pelo oficial A da equipa
mediante declaração escrita e assinada no próprio boletim de jogo. As alegações
deverão ser entregues no secretariado da Organização até 1 hora após o termo do
jogo, juntamente com o pagamento da interposição de protesto no valor de 100 Euros
(montante apenas devolvido ao clube se o recurso tiver provimento).
As equipas que registem falta de comparência, por razões totalmente alheias à
Organização, poderão ser impedidas de continuar em competição.
Todas as ocorrências no evento serão analisadas e decididas pela Comissão Técnica da
Organização, sendo devidamente comunicadas à Federação de Andebol de Portugal.

9. PRÉMIOS
 Troféu “HANDGAIA 2018” para o melhor clube do Torneio
 Taça para os primeiros 3 classificados de cada escalão
 Taça Fair-Play para cada escalão
 Prémio para o Melhor Guarda-Redes de cada escalão
 Prémio para o Melhor Jogador de cada escalão

10. SEGURO DESPORTIVO
Todos os participantes no Torneio devem obrigatoriamente estar inscritos pelos clubes
nas respetivas federações nacionais e cobertos por seguro desportivo próprio.

11. CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da
Organização do Torneio, de acordo com o Regulamento Geral da FAP e Associações.

