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REGULAMENTO 

 

1º - A organização do 7º Torneio de Andebol de São Pedro está a cargo do 

Núcleo de Andebol de Penedono, e todas as questões com ele relacionadas 

serão de sua inteira responsabilidade; 

2º - O torneio é destinado ao escalão de Juvenis Masculinos (nascidos a 94, 95 

e 96), podendo ser utilizados atletas Iniciados Masculinos (97 e 98); 

3º - A forma de disputa será de todos contra todos (1 volta), num total de 6 

jogos; 

4º - Os jogos terão dois tempos de 25 minutos com 5 minutos de intervalo (*); 

5º - A classificação final será estabelecida, de acordo com o somatório dos 

jogos realizados, através do maior número de pontos obtidos por cada equipa, 

tendo em conta a tabela de pontuação normal (Vitória - 3ptos, Empate – 2ptos, 

Derrota – 1pto);  

6º - Em caso de empate entre duas ou mais equipas, os critérios de desempate 

serão, por ordem, os seguintes: 

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

b) Diferença entre golos marcados e sofridos em todos os jogos; 

c) Maior número de golos marcados; 

d) Pontos de Fair-Play (Advertência – 1pto, Exclusão – 2ptos, 

Desqualificação – 5ptos e Expulsão – 10ptos); 

7º - A nomeação das equipas de arbitragem será da responsabilidade da FAP 

e AA Viseu; 
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8º - A identificação de todos os participantes será feita exclusivamente através 

da apresentação do CIPA; 

9º - Serão atribuídos troféus a todas as equipas; 

10º - Os jogos reger-se-ão, em todas as outras questões, pelos regulamentos 

da FAP; 

11º - Os casos omissos serão resolvidos pela organização e das suas decisões 

não haverá recurso.  

 

(*) – Este ponto poderá ser alterado para os regulamentares 30 minutos mediante total acordo 

entre todos os intervenientes. 


