Regulamento Geral

Vila Real 6, 7 e 8 julho 2018

1 – Quadro Competitivo
O Torneio a desenrola-se, em cada uma das modalidades, num sistema de dupla
eliminatória, exceto a final, que independentemente do vencedor vir do lado dos
vencedores ou dos derrotados, existirá somente um jogo.
2 – Constituição das Equipas
Cada equipa é composta por um máximo de 9 elementos. Caso, no ato da inscrição
a equipa não contenha os 9 elementos, só a poderão completar, ou fazer substituição
de elementos inscritos anteriormente, até às 24:00 horas do dia do sorteio (3 de
julho).
3 – Pré-Inscrições
As “pré-inscrições” decorrem até às 24h00 do dia 15 de junho 2018. Depois, a 18 de
junho 2018, a organização publicará a ordem de aceitação das equipas e respetiva
lista das equipas suplentes. Consideram-se pré-inscritas, as equipas que
entregarem a ficha de inscrição com todos os dados solicitados, devidamente
preenchidos, dentro do prazo estabelecido.
3.1 - Condições de seleção das equipas:
3.1.1 – Histórico desportivo/disciplinar das equipas e/ou participantes, que integram a
equipa candidata;
3.1.2 – Avaliação, por parte da organização, do enquadramento das equipas e/ou
participantes, no espírito e crescimento do evento.
4 – Inscrições
As 16 equipas admitidas, terão que fazer o respetivo pagamento da taxa de inscrição
(160,00 € - cento e sessenta euros) até às 24h00 do dia 20 de junho 2018. Caso
alguma das equipas admitidas não cumpra este requisito no prazo estipulado, será
excluída. Em sua substituição, será admitida uma(s) nova(s) equipa(s) conforme a
ordem publicada da lista das equipas suplentes. Consideram-se inscritas, as
equipas que estejam na lista das admitidas e cumpram o pagamento da respetiva
taxa, dentro do prazo estabelecido.

5 – Os participantes
Os participantes, ao proceder à inscrição, autorizam a cedência, de forma gratuita e
incondicional,

dos

direitos

de

utilização

da

sua

imagem

captada

nas

filmagens/fotografias que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução
em peças comunicacionais de apoio. Informamos que os seus dados pessoais
passam a formar parte de um ficheiro, cujo responsável é a Associação de Andebol
de Vila Real. O objetivo deste ficheiro é realizar a gestão dos dados dos atletas
inscritos no evento/ seguros.

6 - Regras de Conduta / Disciplina
6.1 - Qualquer manifestação por parte dos membros das equipas de falta de “fair
play”, contrariando o apregoado e reinante “espírito tribol”, quer em jogo, quer no
espaço envolvente, será punido com a expulsão do(s) membro(s), ou da equipa, caso
seja considerada indisciplina coletiva;
6.2 - As situações de indisciplina, serão analisadas e decididas pela organização;
6.3 - Qualquer situação de cartão vermelho, será punido com 1 jogo de castigo;
6.4 – Qualquer equipa que utilize um atleta não inscrito, será punida com a expulsão
do torneio;
6.5 – A credenciação dos atletas faz-se com a presença da pulseira de acreditação
entregue pela organização. No caso da mesma se estragar, a organização fará a
substituição com a entrega da estragada.
7 – Equipamento de Jogo
É obrigatória a utilização de t-shirt durante a realização dos jogos. Se as cores das
camisolas de jogo de ambas as equipas forem idênticas, a equipa indicada em
primeiro lugar na ordem do jogo, ou troca de equipamento, ou veste colete cedido
pela organização.

8 - Atribuição de Classificação Geral
1º Classificado – 1 ponto
2º Classificado – 2 pontos
3º Classificado – 3 pontos
4º Classificado – 4 pontos

5ºs Classificados – 5 pontos
7ºs Classificados – 7 pontos
9ºs Classificados – 9 pontos
13ºs Classificados – 13 pontos
Será vencedora do torneio a equipa que, no final das 3 modalidades acumular menos
pontos. Em caso de empate terá vantagem, a que tiver a melhor classificação,
independentemente da modalidade.

9 - Prémios
1º Classificado – 750,00 € + Troféu
2º Classificado – 400,00 € + Troféu
3º Classificado – 300,00 € + Troféu
4º Classificado – 150,00 € + Troféu
Vencedores de Modalidade – 100,00 € + Troféu
“Espírito Tribol”* – Troféu
*Trofeu de reconhecimento da organização para com a equipa que demostre mais
fair-play e que mais contribua para o bom ambiente do torneio.
9.1 -

Espírito Tribol – Este reconhecimento será atribuído por votação dos 16

responsáveis por cada uma das equipas, mais a organização num total máximo de 17
votos. As escolhas terão que ser entregues à organização até ao final do jogo 8, da
modalidade de Andebol. Em caso de empate, a escolha da organização, terá “voto de
qualidade”. Uma equipa que não exercer o direito/dever de voto, não poderá ser
premiada.
10 – Seguro Desportivo
Todos os participantes no torneio estarão cobertos pelo seguro de acidentes
pessoais. A apólice é nominal, logo é da responsabilidade das equipas a indicação de
todos os dados corretos de cada atleta a segurar.
11 – Casos Omissos
Os casos omissos, não considerados neste documento, serão analisados pela
organização com base no Regulamento Específico de cada modalidade. A
organização decidirá em conformidade e da sua decisão não caberá recurso.

Regulamento - Tribol Solidário
Inserido no “Tribol Solidário” este ano, mais uma vez, a organização e todos os
participantes farão uma recolha de bens alimentares não perecíveis a serem
entregues à Cruz Vermelha de Vila Real, que os distribuirá a famílias carenciadas.
Deste modo, de forma a levantarem as acreditações e brindes para os participantes,
estes terão que entregar uma unidade por cada atleta inscrito, de um qualquer bem
alimentar não perecível (arroz, massa, atum, salchichas, leite, etc.)

Regulamento Específicos - Modalidades
Voleibol de Praia
 4 Jogadores
 Regras idênticas ao Voleibol de Praia (quadras) com algumas exceções:
● Cada jogo é disputado à melhor de 3 set’s. O 1º e 2º set terminam aos 10
pontos, mesmo sem uma diferença de dois pontos. O 3º Set termina aos 8
pontos com diferença de 2 pontos
● É permitido utilizar “amorti”
● Todos os jogadores podem atacar a bola
● Substituições ilimitadas
● Não há time-out

Futebol de Praia
 3 Jogadores de Campo + 1 GR
 Regras idênticas ao Futebol de Praia com algumas exceções:
● Cada jogo é disputado numa só parte de 12 minutos. Os jogos não
podem terminar empatados (desempate - penaltis “morte súbita”)
● O GR tem uma área de 6 metros
● O Campo tem 36 x 18 metros e as balizas medem 4 x 2,2 metros
● Qualquer golo vale 1, com a exceção dos golos marcados em pontapé de
bicicleta (de costas para a baliza), que valem 2
● Não há time-out

Andebol de Praia
 3 Jogadores de Campo + 1 GR;
 Regras idênticas ao Andebol de Praia com algumas exceções:
● Cada jogo é disputado numa só parte de 12 minutos. Os jogos não
podem terminar empatados (desempate - “golo de ouro”);
● O Campo tem 36 x 18 metros;
● Qualquer golo vale 1, com a exceção dos golos marcados em jogo aéreo,
que valem 2;
● Não há time-out;

Regulamento Específicos – Jogos das Estrelas
Voleibol de Praia
 Regras iguais às do Torneio Tribol de Praia Cidade de Vila Real, com a
seguinte exceção:
● Cada jogo é disputado à melhor de 3 set’s. O 1º e 2º set terminam aos 15
pontos, mesmo sem uma diferença de dois pontos. O 3º Set termina aos 12
pontos com diferença de 2 pontos

Futebol de Praia
 Regras iguais às do Torneio Tribol de Praia Cidade de Vila Real, com a
seguinte exceção:
● Cada jogo é disputado numa só parte de 20 minutos.

Andebol de Praia
 Regras iguais às do Torneio Tribol de Praia Cidade de Vila Real, com a
seguinte exceção:
● Cada jogo é disputado numa só parte de 20 minutos.

