
 

  

 

I Torneio Internacional de Avanca 

 

Regulamento 

 

 

A Associação Artística de Avanca pretende continuar a sustentar o seu 

desenvolvimento na modalidade e afirmar-se como uma referência no 

andebol nacional. Como tal, realizará nos dias 19 e 20 de Agosto de 2014 

o I Torneio Internacional de Avanca.  

O torneio conta com a participação da Associação Artística de Avanca, 

ADA Ismai, IFK KRISTIANSTAD (Suécia) e Kaustik Volgograd (Rússia). 

Este torneio de início de época permite ao público visualizar jogos de 

elevado nível competitivo e contactar com duas equipas de países de 

grandes tradições na modalidade. 

Contamos com algumas parcerias que nos permitem desenvolver o nosso 

trabalho e acima de tudo dinamizar a freguesia de Avanca e o concelho de 

Estarreja. 

Sejam bem-vindos à Avanca, desfrutem do torneio. 

 

 

 

 



1. Participação e Inscrições  

O torneio destina-se à participação de quatro equipas convidadas pela organização. 

Assim damos a conhecer as equipas envolvidas: Associação Artística de Avanca, ADA 

ISMAI, IFK KRISTIANSTAD (Suécia) e Kaustik Volgograd (Rússia). Cada equipa pode 

inscrever no máximo 18 jogadores, 3 técnicos e 2 dirigentes 

 

2. Forma de Disputa  

1ª Jornada – 19 de Agosto de 2014 

 

19:00 Avanca Vs IFK Kritianstad 

21:00 ISMAI Vs Kaustik Volgograd 

 

2ª Jornada – 20 de Agosto de 2014 

19:00 3º Vs 4º 

21:00 1º Vs 2º 

 

2.1.Critérios de desempate 

Em caso de igualdade realiza-se um prolongamento de 5 minutos. Caso se mantenha o 

empate entre ambas as equipas realiza-se uma série de 5 7 metros para cada equipa e 

posteriormente “morte-súbita” 

 

3. Duração dos jogos 

Os jogos terão duas partes de 30 minutos com 10 minutos de intervalo 

 

4. Regras Técnicas Especificas 

As regras serão de acordo com os regulamentos em vigor da Federação de Andebol de 

Portugal 

 

5. Arbitragem 

A Associação de Andebol de Aveiro e a Federação de Andebol de Portugal 

 

6. Prémios 

A cerimónia de entrega de prémios decorrerá depois da final, no dia 20 de Agosto. 



 

7. Local dos Jogos  

Pavilhão Adelino Dias Costa, Avanca 

 

8. Casos Omissos  

Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com os regulamentos da Federação 

de Andebol de Portugal 

 

9. Organização 

A organização do torneio será da responsabilidade da Associação Artística de Avanca 

 

10. Contactos 

 

geral@associacaoartisticadeavanca.pt 

Carlos Martingo -912486546 

Tiago Cunha - 915579979 
Telefone / Fax: 234 880 801  
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