
	

	

XXIIº	TORNEIO	FESTAS	DE	STº	OVIDIO	

Seniores	Feminios	21	a	23		Setembro	2018	

REGULAMENTO	

Organização	

O torneio será organizado pelo Colégio de Gaia e decorrerá em Vila Nova de Gaia de 21 a 23 de Setembro 
de 2018 com o apoio do Colégio de Gaia, da Junta de Freguesia de Mafamude/ Vilar do Paraíso, da 
Federação de Andebol de Portugal, da Associação de Andebol do Porto e da Câmara Municipal de Gaia. 

Local dos Jogos 
Nos pavilhões do Colégio de Gaia.    
Clubes participantes 
Participam no torneio o Benfica, Alavarium, Cale – Leça, Almeida Garrett e S. Madeira. 

Jogadoras participantes 
A identificação dos participantes será feita através de cipa.  
 
Forma de Disputa 
O torneio será disputado numa 1ª fase, 2 séries, todos contra todos a uma volta.  

Na 2ª fase 3ºA/3ºB, meias-finais, 3º/4º e final.  

DESEMPATE 

1. Na 1ª fase em caso de duas ou mais equipas terminarem empatadas, o desempate será feito 
de acordo com o artigo 29 do Regulamento da F.A.P. e Associações. 

2. Na 2ª fase, os jogos que terminarem empatados terão uma série de 5 livres de 7 metros e 
de seguida séries de um livre de 7 metros até desempatar. Excetua-se a final que antes terá 
um prolongamento de 5 + 5 minutos. 

 
Tempo de Jogo 
	
Cada jogo terá a duração de 60 minutos com 5 minutos de intervalo. 
 
Regras de Jogo 
 
As regras dos jogos serão as oficialmente em vigor, à data do torneio, no R.G. da FAP e 
Associações. 
 



	

 
 
 
 
 
 
Arbitragem 
 
A nomear pela Federação Andebol Portugal / Associação Andebol Porto. 
 
Aspetos Organizativos 
 
A alimentação e dormida das equipas de fora será da responsabilidade da organização. 
A organização não se responsabilizará por quaisquer acidentes que possam ocorrer com as 
equipas antes, durante ou depois do Torneio. 
 
 
Prémios 
	
Serão distribuídas taças aos três primeiros classificados e lembranças aos respetivos 
membros. Haverá troféus para a disciplina, o melhor guarda-redes, a melhor marcadora, e a 
melhor jogadora / Troféu. 

 

Casos Omissos 
	

Os problemas disciplinares serão da responsabilidade de uma Comissão Técnico-Disciplinar a 
nomear pela F.A.P./A.A.P. ou em quem delegar e todos os casos omissos neste regulamento, 
serão resolvidos pela organização, sem direito a recurso. 

 

O Diretor do Colégio de Gaia 

(Padre António Manuel Barbosa) 

 


