REGULAMENTO
1.

ESCALÕES

O Torneio disputar-se-á nos Escalões Masculinos de Infantis, Iniciados e
Juvenis.
2.

PARTICIPANTES

A participação de Clubes obedeceu a um critério de qualidade, da exclusiva
responsabilidade do Ginásio Clube do Sul, sendo portanto realizada por
Convite.
3.

COMPETIÇÃO

Disputarão a prova, seis equipas em cada escalão.
Cada escalão terá duas séries de 3 equipas, que jogarão entre si a uma volta.
Os Vencedores de cada série cruzam com os 2º classificados, e os vencedores
disputarão a Final. Os segundos classificados de cada série, jogarão entre si
para a atribuição do 3º e 4º lugar. Os terceiros classificados de cada série,
jogarão entre si para atribuição do 5º e 6º lugar.

3.1. Duração dos jogos:
Juvenis 2x30 minutos
Iniciados 2x25 minutos
Infantis 2x20 minutos
4.

CLASSIFICAÇÃO / FORMAS de DESEMPATE

4.1.Os pontos são atribuídos da seguinte forma:
Vitória:
3 pontos;
Empate:
2 pontos;
Derrota:
1 ponto;
Falta de comparência: 0 pontos.
4.2. Se no final, duas ou mais equipas se encontrarem com o mesmo número de
pontos, o desempate será feito da seguinte forma:
4.2.1. Pelo número de pontos obtidos, nos jogos entre si;
4.2.2. Pela diferença de golos marcados e sofridos, nos jogos entre as equipas
empatadas;
4.2.3. Pela diferença de golos marcados e sofridos, entre todas as equipas;
4.2.4. Pelo menor número de golos sofridos em todos os jogos;
4.2.5. Pelo maior número de golos marcados em todos os jogos;
4.2.6. Por sorteio, ou pelo regulamento da FAP e Associações.
4.3. Nos jogos Finais, em caso de empate no final do tempo regulamentar,
proceder-se-á da seguinte forma:
4.3.1. Será realizada uma série de 5 (cinco) livres de 7 metros para cada equipa,
executada por 5 (cinco) jogadores diferentes e que não estejam excluídos,
desqualificados ou expulsos.
4.3.2. Se após a realização dessa série de 5 (cinco) livres de 7 metros, a
igualdade ainda subsistir, serão realizadas séries de livres de 7 metros um para
cada equipa, até que uma das equipas obtenha vantagem de um golo.
4.3.3. Na execução destas séries de livres de 7 metros, não serão permitidas
repetições do jogador executante, até que todos os jogadores inscritos no
boletim de jogo (com excepção dos excluídos, desqualificados e expulsos)
tenham realizado essa execução.
5.

DISCIPLINA

Será da responsabilidade do Departamento de Disciplina da FAP/AAL, e regerse-á pelas regras em vigor para as Competições Oficiais.

6.

IDENTIFICAÇÃO dos PARTICIPANTES

A Identificação dos participantes obedece ao que está regulamentado para as
Provas Oficiais da FAP e Associações.
6.1. As Listas de Participantes serão feitas através do Portal da FAP assim como
os Boletins de Jogo à semelhança dos jogos das provas oficiais da FAP e
Associações.
6.2. Aos participantes que ainda estejam em processo de inscrição para a
época de 2016/2017 será autorizada a apresentação da guia de inscrição,
mesmo que esteja pendente.
6.3. Todos os participantes têm de ser portadores do cartão Cipa ou do Cartão
do Cidadão.
7.

ARBITRAGEM

Será da responsabilidade da Federação de Andebol de Portugal e ou
Associação de Andebol de Lisboa a nomeação das Equipas de Arbitragem.
8.

PRÉMIOS

.
Às equipas classificadas do 1º ao 2º lugar por escalão será atribuído um troféu,
assim como a todas as equipas participantes será oferecido uma lembrança de
participação.
9.

CASOS OMISSOS

Os casos Omissos neste Regulamento, serão resolvidos pela Organização do
Torneio com base nos Regulamentos da Federação de Andebol de Portugal e
Associações.

