CLUBE DESPORTIVO DE TORRES NOVAS
ORGANISMO AUTONOMO DE ANDEBOL

1º TORNEIO/QUADRANGULAR DE
CARNAVAL 2014

REGULAMENTO

REGULAMENTO
I TORNEIO/QUADRANGULAR DE CARNAVAL 2014 – INFANTIS MASCULINOS

1. INTRODUÇÃO
O primeiro torneio/quadrangular de Infantis masculinos vai decorrer na cidade
de Torres Novas e irá realizar-se no dia 02 de Março de 2014, das 10h00 às
18h00 no pavilhão da Escola Secundária Artur Gonçalves.
Este evento pretende ser um acontecimento desportivo, social e cultural onde
prevaleça o fair play, a competitividade e o divertimento. Tem também como
objectivo a divulgação da modalidade na cidade de Torres Novas.
2. FORMA DE DISPUTA
Este torneio/quadrangular vai disputar-se com quatro equipas, realizando-se
dois jogos durante a parte da manhã e dois jogos durante a parte da tarde, de
acordo com o quadro apresentado no ponto 13.
EQUIPAS PARTICIPANTES
CDTN O.A.ANDEBOL
GINÁSIO DO SUL
BATALHA A.C.
ATLÉTICO CLUBE SISMARIA

3. CATEGORIA
O torneio é destinado à categoria de Infantis Masculinos.
4. EQUIPAS
4.1 Equipas devem ser constituídas por um máximo de 14 jogadores por jogo;
4.2 Um máximo de 7 jogadores por equipa (6 jogadores de campo e 1 guarda
redes) poderá estar dentro de campo. Os restantes atletas devem
permanecer sentados na sua área de substituição.

5. A BOLA
A bola a utilizar terá a dimensão regulamentar e será da marca MACRON (50 a
52 cm).
6. TEMPO DE JOGO
6.1 O tempo de jogo será de 50 minutos dividido em 2 partes de 25 minutos com
um intervalo de 10 minutos;
6.2 Apenas é permitido um pedido de Time Out em cada parte.
7. REGRAS E TÉCNICAS ESPECIFICAS
7.1 Só são permitidas substituições quando a equipa está na posse da bola;
7.2 Em caso de empate no final do jogo, será efectuado um prolongamento de 10
minutos (duas partes de 5 minutos cada) para se tentar encontrar o vencedor;
7.3 Em caso de empate no final do prolongamento, efectuar-se-á uma série de
cinco livres de 7 metros para cada equipa até se encontrar um vencedor.
8. PONTUAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES
As pontuações serão atribuídas da seguinte forma:
Vitória – 3 pontos
Derrota – 1 ponto
9. ARBITRAGEM
A arbitragem do torneio/quadrangular é da responsabilidade da Associação de
Andebol de Santarém.
10. PROTESTOS
10.1 Em caso de protesto, o mesmo deverá ser dirigido à Direcção do CDTN O.A.
Andebol;
10.2 Os casos omissos ao Regulamento terão uma resolução por parte da
Direcção do Clube organizador, não havendo recurso possível.

11. TROFÉUS
11.1 Será atribuída uma lembrança/trofeu ao melhor marcador, ao melhor
guarda-redes e às quatro equipas participantes;
11.2 À equipa de arbitragem será atribuída uma lembrança.

12. ALMOÇO
Cada equipa irá receber um conjunto de senhas de acordo com os jogadores e
dirigentes presentes no torneio. Cada senha dá direito a uma refeição quente,
bebida e sobremesa.
13. CALENDÁRIO DOS JOGOS

10h00
11h00
12H30
15h00
16h00
17h30

CDTN O.A.A.
GINASIO SUL

BATALHA A.C.
A.C. SISMARIA

ALMOÇO
APURAMENTO 3 / 4 LUGAR
APURAMENTO 1 / 2 LUGAR
ENTREGA TROFÉUS/LEMBRANÇAS

