ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE S. MAMEDE

III
II TORNEIO ANDEBOL AASM
1- REGULAMENTO
1.1- Regras de jogo
Os jogos serão disputados de acordo com as regras e regulamentos em vigor na Federação de
Andebol de Portugal (FAP), baseadas nas regras da International Handball Federation (IHF),
com excepção do tempo de jogo e time-outs
time
(ver ponto 1.4).
1.2- Escalões
O torneio destina-se aos escalões de infantis, iniciados, juvenis e juniores,
uniores, de acordo com as
idades definidas pela FAP. Todos os atletas têm de possuir CIPA devidamente actualizado
actua
para a época 2014-2015 e correspondente ao escalão em que vão participar no torneio.
1.3- Forma de disputa
O torneio será disputado em dois fins-de-semana:
fins
semana: no primeiro serão disputados os jogos de
juniores e juvenis; no segundo os jogos dos iniciados e infantis. A competição decorre no
sistema de todos contra todos a uma volta por cada escalão. No final do torneio vence a
equipa que obtiver mais pontos, ou de acordo com os critérios de desempate. A ordem dos
jogos será designada pela organização,
organização, de acordo com as regras da FAP para jogos em
“poule”.
1.4- Tempo de jogo
Os jogos terão uma duração de 2x30 minutos
os para os escalões de juniores e juvenis, enquanto
para os escalões de iniciadoss e infantis é de 2x25 minutos. Os jogos têm um intervalo de 5
minutos e cada
ada equipa tem direito a um time-out
time
por parte.
1.5- Lista de participantes
A lista de participantes tem de ser impressa do portal da FAP e deverá ser entregue
ent
30
minutos antes do jogo. Os jogadores poderão participar num escalão acima do seu, desde que
esta situação esteja prevista na sua inscrição para a época em curso.
1.6- Equipamentos
Todas as equipas deverão possuir mais de um jogo de
de camisolas de cor diferente. No caso de
coincidência
ncidência de cores, mudará a camisola a equipa indicada em primeiro lugar no calendário
de jogo, ou em comum acordo entre as duas equipas.
1.7- Bolas
Cada equipa deverá apresentar 10 minutos antes do início do jogo uma bola
bol devidamente
aprovada para o escalão em causa.
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2- CLASSIFICAÇÕES
2.1- Pontuação para cada jogo
Vitória
3 pontos
Empate
2 pontos
Derrota
1 ponto
Falta de comparência (*)
0 pontos e derrota por 15-0
15
(*)
Será marcada falta de comparência à equipa que não se apresente em campo à hora de
d jogo,
com uma tolerância de 5 minutos.
2.2- Desempates
Se no final da competição houver empate pontual entre 2 ou mais equipas, o desempate será
feito da seguinte forma:
• Pelo nº de pontos obtidos nos jogos entre si
• Pela diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre si
• Pela diferença de golos marcados e sofridos em todos os jogos
• Pelo menor nº de golos sofridos em todos os jogos
• Pelo maior nº de golos marcados em todos os jogos
• Por sorteio
3- ARBITRAGEM, DISCIPLINA E PROTESTOS
3.1- Arbitragem
Os jogos são arbitrados por Árbitros nomeados pela Associação de Andebol do Porto /
Federação de Andebol de Portugal.
Portugal
3.2- Disciplina
Todos os aspectos disciplinares serão julgados pelos
p os árbitros nomeados e serão baseados no
Regulamento de Disciplina da FAP.
Qualquer atitude considerada
erada socialmente inapropriada poderá levar à imediata expulsão do
torneio do participante em questão.
Qualquer dano provocado em qualquer instalação da Associação Académica de S. Mamede é
imediatamente paga pelo clube a quem pertencer o autor do dano.
Não haverá recurso das decisões disciplinares.
3.3- Protestos
Não será aceite qualquer protesto de jogo, das decisões tomadas pelas equipas de arbitragem
ou pela organização.
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4- PRÉMIOS
Será atribuído um troféu ao 1º classificado de cada escalão.
Serão atribuídos Diplomas ao melhor guarda-redes
guarda
e melhor jogador de campo para cada
escalão. A votação é feita no final de cada jogo pelos técnicos presentes
ntes no torneio. Em caso
de empate será considerado vencedor o atleta mais novo.
5- SEGURO
Todos os participantes têm de possuir obrigatoriamente seguro desportivo válido.
6- OMISSÕES
Todos os casos omissos serão julgados pela organização do torneio.

São Mamede de Infesta, 255 de Agosto de 2014
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