1º TORNEIO INTERNACIONAL DE
ANDEBOL
“TERMAS DE CALDAS DE AREGOS”

RESENDE

Regulamento da Prova

1/4

1. Equipas participantes
MORS-THY HANDBALL - DINAMARCA
FUTEBOL CLUBE DO PORTO - PORTUGAL
GK PERMSKI MEDVEDI - RÚSSIA
SELEÇÃO NACIONAL DO JAPÃO
2. Forma de disputa
Neste torneio, as 4 equipas participantes que disputarão os jogos no regime
de ½ finais e finais.
3. Calendário Jogos
15 de agosto
19:00 h - FC Porto Vs Japan
21:00 h - Morsthy Vs Permskie Medvedi
16 de agosto
19:00 h - Jogo de Atribuição do 3º e 4º Lugar
21:00 h - Final
4. Categoria
O Torneio é destinado à categoria de Seniores Masculinos, podendo jogar
atletas Juniores ou com aptidão para este escalão.
5. Equipa
Cada equipa é constituída por um máximo de 16 atletas por jogo. Um
máximo de 7 jogadores por equipa (6 jogadores de campo e 1 guardaredes) poderá estar dentro de campo. Os restantes atletas, deverão
permanecer sentados na sua área de substituição.
6. Bola
6.1 A bola a utilizar, terá a dimensão regulamentar (tamanho III).
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7. Arbitragem
A arbitragem do torneio será da responsabilidade da FPA e da Associação
de Andebol de Viseu.
8. Tempo de jogo
8.1 O tempo de jogo será de 60 minutos, divididos em duas partes de 30
minutos e um intervalo de 10 minutos.
8.2 É permitido a solicitação de “time-out” de acordo com o previsto no
regulamento da Federação de Andebol de Portugal.
8.3 Em caso de empate no final do tempo regulamentar será jogado um
prolongamento de 10 minutos, divididos em duas partes de 5 minutos.
8.4 Caso as equipas acabem empatadas no final do tempo do
prolongamento, após um intervalo de 5 minutos, cada equipa, nomeia 5
jogadores, que executam 5 livres de 7m de forma alternada. Caso o empate
ainda persista ao fim das 5 primeiras execuções de cada equipa, o método
“morte súbita” será aplicado e cada equipa irá nomear outra vez 5
executantes (que poderão ser os mesmos).
9. Protestos
9.1 Serão admitidos protestos, desde que o declarem ao delegado no
boletim de jogo e o confirmem até 60 minutos após o termo do jogo. O
delegado terá de entregar a confirmação do protesto junto do secretariado
do Torneio.
9.2 Os protestos serão julgados por um comité técnico da responsabilidade
da AAV (Associação de Andebol de Viseu).
9.3 Das decisões do comité técnico não haverá qualquer recurso.
10. Troféus
10.1 Em todos os jogos será escolhido o MVP da partida.
10.2 Será atribuído uma medalha a todos os participantes e troféus
equipas.
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11. Secretariado
11.1 Diariamente a organização emitirá um comunicado, onde irá constar
informações pertinentes para o bom funcionamento do Torneio, os
resultados do dia, as possíveis alterações no calendário de jogos,
nomeações das equipas de arbitragem e eventuais castigos aplicados.
11.2 É da responsabilidade dos delegados dos clubes a recolha do
Comunicado no Secretariado. No caso de não recolherem o comunicado,
serão responsáveis por qualquer consequência que daí advenha.
12. Casos Omissos
12.1 Os casos omissos serão decididos pela organização, de acordo com o
Regulamento da Federação de Andebol de Portugal.
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