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Torneio II Santandebol 15 
 
Regulamento 
 
1-O Torneio é da responsabilidade do Centro Desportivo e Cultural de Santana e realiza-se nos 
dias 28, 29 e 30 Dezembro 2015 nos Pavilhões Municipais de Gueifães e de Formigueiro. 
 
2-O Torneio Santandebol 2015 foi apresentado à Federação de Andebol de Portugal (FAP) e à 
Associação Andebol do Porto (AAP). 
 
3-As equipas de Arbitragens serão nomeadas pelo Departamento de Arbitragem da Associação 
Andebol do Porto. 
 
4-Regulamento competitivo  
 
4.1-Os jogos serão disputados de acordo com as regras e regulamentos em vigor da FAP. 
 
4.2-Os escalões de formação são minis 5, infantis e iniciados. 
 
4.3-Forma de disputa: 
 
4.3.1-No escalão minis será sistema de Liga de todos contra todos a uma volta e o primeiro 
classificado será o vencedor do torneio. 
 
4.3.2-No escalão infantis será sistema de dois grupos a duas voltas e conforme classificação 
joga-se meias-finais e 5 x 6, 3 x 4 e final. 
 
4.3.3-No escalão iniciados será sistema de todos contra todos a uma volta e conforme 
classificação joga-se meias-finais e 5 x 6, 3 x 4 e final. 
 
5-Tempo disputa: 
 
5.1-No escalão de Minis: 15 min x 2 com 5 minutos intervalo e sem time out 
 
5.2-No escalão de Infantis: 20 min x 2 com 5 minutos de intervalo e um time out 
 
5.3-No escalão de Iniciados: 25 min x 2 com 5 minutos de intervalo e um time out 
 
6-Lista de participante: 
 
6.1-A lista de participantes deve ser entregue a Organização 72 horas antes do início do 
torneio. Todos atletas, Treinadores e Dirigentes tem que ser identificados pela CIPA e Cartão 
Cidadão. 
   
6.2-A lista tem que ser entregue 30 minutos antes dos jogos. 
 
6.3-Os jogadores podem jogar em mais que um escalão mas precisam estar inscritos em 
ambos os escalões e pagar ambas as inscrições.  
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7-Classificaçao: 
 
7.1-Pontuaçao: 
 
Vitoria 3 pontos 
Empate 2 pontos 
Derrota 1 ponto 
Falta de comparência (*) 0 pontos e derrota 15-0 
(*) Será marcada falta de comparência a equipa que não se apresentar em campo a hora do 
jogo. 
 
7.2-Desempates 
 
7.2.1-Pelo numero de pontos obtidos nos jogos entre si. 
 
7.2.2-Pela diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre si 
 
7.2.3-Pela diferença de golos marcados e sofridos em todos os jogos 
 
7.2.4-Pelo maior nº de golos marcados em todos os jogos 
 
7.2.5-Pelo menor nº de golos sofridos em todos os jogos 
 
7.2.6-Por sorteio 
 
8-Arbitragem,Disciplina e Protestos 
 
8.1-Os jogos são arbitrados nomeados pela AAP 
 
8.2-Disciplina 
 
8.2.1-Todos os aspetos disciplinares serão julgados pelos Arbitros e serão baseados no 
Regulamento de disciplina da FAP. 
 
8.3-Protesto 
 
8.3.1-Não serão aceite qualquer protesto de jogo. 
 
10-Todos os casos omissos serão resolvidos pela Organização dentro do espirito do 
regulamento da FAP. 
 
A Comissão Organizadora. 
  
 
 
 
 
 


