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1. Organização

A organização do XI Torneio de Natal do AC Sismaria é da responsabili-

dade do Atlético Clube da Sismaria (ACS). 

Responsáveis: Álvaro Campos (919057252), Filipe Oliveira (917470609) e Joana 

Biel (918266443)

2. Data e Local

O torneio realizar-se-á entre os dias 21 e 23 de dezembro de 2018, em Leiria.

3. Recinto de Jogos

O torneio realizar-se-á nos pavilhões Gimnodesportivo da Gândara (Rua da 

Maligueira, Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria) e Polidesportivo de Marrazes (Rua 25 

de Novembro de 1975, Marrazes, Leiria). Este último, ainda por confirmar a sua utilização, 

por parte da Junta de Freguesia. 

4. Escalões

4.1. O torneio é fechado aos clubes convidados, nos escalões de Infantis e 

Iniciados, dos géneros femininos e masculino.

ESCALÃO POR ANO DE NASCIMENTO: 

✓ INICIADAS FEMININAS 2004-2005;

✓ INFANTIS  FEMININAS 2006-2007;

4.2. Os jogadores poderão jogar num escalão superior ao seu desde que constem

da lista de participantes, entregue no ato da inscrição e, após verificação pela 

organização. 

4.3. Antes de cada jogo, as listas de participantes serão verificadas pela

organização do torneio, devendo estas ser entregues 10 minutos antes do início do jogo.

✓ INICIADOS MASCULINOS 2003-2004;

✓ INFANTIS  MASCULINOS 2005-2006;
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5. Tempo de Jogo

- O tempo de intervalo é de 5 minutos. 

- Não é  permitido a utilização de “TIME OUT”. (na 1.ª fase da competição).

Apenas será permitido um “TIME OUT” por equipa, na 2.ª fase da competição.

- Todas as equipas deverão cumprir os horários previstos pela organização.  

 -  As equipas terão direito a 5 minutos, para aquecimento, dentro do recinto de jogo. 

6. Forma de disputa

6.1. Numa 1ª. fase, participarão todas as equipas por escalão, divididas em grupos

sendo os jogos disputados no regime de todos contra todos, a uma volta eventualmente 

divididos em grupos. Na 2ª fase, os grupos cruzam (finais diretas).

6.2. Os grupos e o calendário do torneio serão da responsabilidade

da organização. 

6.3. A forma de disputa poderá ser alterada mediante o número final de

equipas participantes em cada escalão. 

6.4. Em tudo o mais os jogos reger-se-ão pelas regras da F.A.P. / IHF

ESCALÃO TEMPO DE JOGO 

INICIADOS 2 X 25 minutos

INFANTIS 2 X 20 minutos 
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7. Pontuações e Classificações

7.1. As pontuações serão atribuídas da seguinte forma:

Vitória (3 pontos), Empate (2 pontos), Derrota (1 ponto), Falta de Comparência (0 pontos) 

7.2. Em caso de igualdade dos pontos, no final da 1ª fase, a classificação 

será efetuada da seguinte forma:

a) Maior número de pontos obtidos nos jogos entre as equipas empatadas;

b) Diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre as equipas empatadas;

c) Diferença de golos marcados e sofridos entre todas as equipas;

d) Maior número de golos marcados na respetiva fase;

e) Menor número de golos sofridos na respetiva fase;

7.3. Nos jogos da 2ª fase, caso as equipas acabem empatadas no final do tempo

regulamentar e após um intervalo de 5 minutos, cada equipa indica cinco jogadores 

qualificados para a marcação de um livre de 7 metros, respetivamente, em regime de 

alternância com os jogadores da equipa adversária. 

7.3.1. A escolha da ordem de remate de cada equipa é livre.

7.3.2. Os guarda-redes podem ser escolhidos e substituídos livremente.

7.3.3. É o árbitro nomeado que decide em que baliza se efetuam os livres de 7

metros. 

7.3.4. Será realizado um sorteio, entre os responsáveis de cada equipa, para

a decisão da equipa que inicia a marcação dos livres de 7 metros. 

7.3.5. Em caso de igualdade, ao fim da primeira volta, recomeça uma nova série de

marcação de livres de 7 metros, a eliminar por morte súbita. Cada equipa deverá nomear, 

outra vez, cinco jogadores (poderão ser os mesmos). 

7.3.6. Não é admitido, aos jogadores excluídos, desqualificados ou

expulsos, marcar livres de 7 metros. 

7.3.7. Se graves irregularidades forem cometidas, durante o tempo utilizado para a

marcação dos livres de 7 metros, os jogadores prevaricadores serão desqualificados em 

todos os casos. 

7.3.8. Aquando de uma desqualificação ou lesão de um jogador, o mesmo será

substituído por outro qualificado, nomeado pelo respetivo responsável. Durante os livres 
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de 7 metros, apenas se podem encontrar sobre o terreno de jogo, o rematador, o guarda- 

-redes adversário e os árbitros nomeados. 

8. Prémios

Troféus coletivos para os três primeiros classificados, por escalão. 

9. Identificação dos Participantes

9.1. Cada participante deve, obrigatoriamente, possuir inscrição válida na

Federação de Andebol de Portugal, para a Época 2018/2019,

9.2. Antes do início da competição os responsáveis por cada equipa terão de

entregar à organização a lista de participantes, fornecida pela organização, para 

validação, mediante a apresentação dos respetivos CIPA.  Cada jogador terá um número 

de camisola, que conservará durante todo o torneio, não o podendo mudar. 

9.3. Durante a competição cada equipa  poderá utilizar, no máximo, 18 jogadores

por jogo. 

10. Equipamentos

Cada equipa deverá apresentar dois ou mais jogos de equipamentos diferentes, de 

modo a poder permutá-los quando haja risco de o seu equipamento se confundir com o 

da equipa adversária. Será obrigada a mudar de equipamento a equipa que estiver 

colocada como jogando em casa.

11. Bolas

Cada equipa deverá apresentar uma bola, antes do início do jogo. O árbitro 

escolherá uma, entre as apresentadas pelas equipas e dentro dos tamanhos 

regulamentares em Portugal. 

12. Arbitragem

A nomeação dos árbitros será da responsabilidade da Associação de Andebol de 

Leiria e F.A.P. 



Atlético Clube da Sismaria 

XI Torneio de Natal AC Sismaria - 2018  

7 

13. Protesto de Jogo e Regulamento Disciplinar

13.1. Eventuais protestos serão de acordo com as regras e regulamento em

vigor da F.A.P. (Provas em regime de concentração, Titulo 12 do FGFAP e Associações). 

13.2. Os protestos e os castigos serão julgados por um comité técnico

da responsabilidade da organização, nomeado pela AAL.

13.3. Eventuais sanções por ocorrências disciplinares, durante os jogos do torneio,

serão da responsabilidade da comissão técnica que se baseará no regulamento de 

disciplina da F.A.P. As mesmas serão comunicadas às equipas, em afixação pública. 

13.4. Se uma equipa abandonar o terreno de jogo, durante o mesmo e

sem autorização dos árbitros ou da organização, será imediatamente expulsa do torneio. 

13.5. Será marcada falta de comparência à equipa que não se apresente à hora de

início do jogo, no respetivo campo, havendo uma tolerância de 10 minutos. A equipa que 

cometa duas faltas de comparência será proibida de continuar a participar no torneio. 

13.6. Se a falta de comparência acontecer por motivos imputados à organização,

o jogo será novamente marcado para hora e local, a designar pela organização.

1437. 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. 

13.8. O protesto tem o custo de 50€, pagos em dinheiro. De referir que, só é

ressarcido desse valor, a equipa que ganhe o respetivo protesto. 

13.9. Das decisões do Comité técnico não haverá qualquer recurso.

14. Secretariado

Responsável: Filipe Oliveira (9 747 6 9).

14.1. A organização afixará os resultados dos jogos realizados, ao longo do dia. As

possíveis alterações, no calendário de jogos e eventuais castigos aplicados, serão 

divulgados em comunicado, afixado no secretariado. 

14.2. É da responsabilidade dos delegados dos clubes a consulta do comunicado, 

no secretariado. No caso de não consultarem o comunicado serão responsáveis por 

qualquer consequência que daí advenha. 
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15. Seguro

As equipas participantes devem assegurar o seu próprio seguro médico desportivo 

ou de participante federado. 

16. Danos Provocados

Qualquer dano provocado em qualquer instalação (desportiva ou outro) é 

imediatamente paga pelo clube a quem pertencer o autor do dano.  

Uma vez que estarão envolvidas diversas equipas no torneio, a organização não se 

responsabiliza por qualquer situação inapropriada praticada pelas equipas presentes. 

Neste sentido, apelamos aos responsáveis de cada equipa para o controlo dos respetivos 

atletas bem como dos seus pertences. 

17. Direitos de Imagem

A organização do torneio é detentora dos direitos de imagem. Além de usufruir do 

direito de filmar e fotografar qualquer ação, imagem ou pessoa, não permite que se façam 

filmagens ou se tirem fotografias sem a devida autorização. 

18. Casos Omissos

Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização, de acordo com o 

Regulamento da Federação de Andebol de Portugal, regendo-se por princípios de rigor, 

equidade e sensatez. Das suas decisões não haverá recurso.
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19. Contactos úteis

Secretariado 910900173 

Bombeiros Voluntários de Leiria 244882015 

ACS 911565668 

Sede ACS 244882200 

GNR 244830165 

PSP (Leiria) 244859859 ou 961042174 

PSP (Marrazes) 244843600 

Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio (Marrazes) 244860100 

Farmácia Lis (Rua Rego d´Água- Gândara) 244882609 

Táxis (Leiria) 244815900 
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20.1 Mapa do Pavilhão Gimnodesportivo da Gândara
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20.2 Mapa do Pavilhão Polidesportivo de Marrazes




