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Associação de Andebol de Setubal  

1. ORGANIZAÇÃO 

 

O I Torneiro de Andebol Macron /Macrimport   -Minis  2014,  

   

Será Organizado pela:   

Associação de Andebol de Setubal  

 

No Concelho do Seixal e decorrerá de 01 de Março de 2014 , pelas 
10:00 Horas as 16:00 Horas. 

Andebol de 7 para Minis, no Pavilhão Municipal Torre da Marinha. 

Recepção das equipas do I Torneiro de Andebol Macron /
Macrimport  -Minis  2014 as 9:00 Horas. 

Cerimónia de Abertura  

09:30 Horas 

1 Jogo ás 10:00 Horas  

16:30 Horas 

Cerimónia de Encerramento e  

Entrga de Prémios  
 

REGULAMENTO 
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3. PARTICIPANTES 

Estão abertas as inscrições para os Clubes interessado ,até 25 de Fevereiro de 
2014. 

4. IDENTIFICAÇÃO 

A identificação será feita através da apresentação de CIPA actualizado, B.I. 

ou Passaporte. 

A identificação de Atletas e Oficiais fica a cargo da Organização, aquando 

da recepção das equipas. 

Em cada jogo será entregue na mesa a lista de participantes para o respectivo 

jogo. 

A participação irregular de atletas, motiva desde logo a derrota nesse jogo por 

falta de comparência, e punições previstas no regulamento da FAP. 

5.  DURAÇÃO DOS JOGOS   

15 x 15 minutos  

Intervalos 5 minutos. 
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O Secretariado Desportivo ficará instalado no Pavilhão Municipal da Torre da  

Marinha. 

A)     ALIMENTAÇÃO 

Refeitório Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. 

Refeição ............. 

6.  INSCRIÇÃO    

Podem inscrever-se no máximo 16 jogadores e 2 Oficiais. 

A data limite de inscrições é dia 25 de Fevereiro  de 2014, com envio de lista de      
participantes. 

A Organização do Torneio não se responsabiliza, por quaisquer acidente que 
ocorram durante os jogos . 

7. O REGULAMENTO 

De acordo com as normas  da Federação de Andebol de Portugal. 

www.fpa.pt  
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8.   PRÉMIOS 
Troféu para o 1º ,2º e 3º classificado   

 
Medalhas para cada participante ( 16 por equipa )  

 
     

9. ARBITRAGEM 

A cargo do departamento de arbitragem da Associação de Andebol de Setúbal e       
Federação de Andebol de Portugal . 

COMISSÃO TÉCNICA 

Para elaboração do quadro competitivo e integral cumprimento do mesmo, bem 
como dos regulamentos em vigor. 

Números de contacto: 915280774 / 961958754 
Email: aasetubal@hotmail.com 

Joaquim Queiroga AAS 172115 

Ricardo Malveiro AAS 64307 

Álvaro Ferrira  AAS 56138 

Carlos Romeiras AAS 194942 
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11. SISTEMA DE COMPETIÇÃO 

Disputa-se no dia 01 de Março de 2014. 

As equipas serão divididas em 2 séries:  A e B, com 3 fases. 

 

1 - Na 1ª fase existem 2 séries de 4 ou mais equipas (de acordo com as inscrições) 
que jogarão entre si e de acordo com o sorteio, estabelecendo-se a classificação 
final da 1ª fase. 

2 - Na 2ª fase o 1º classificado da série A, jogará com os 2º classificado da série B e 
o 1º classificado da série B jogará com o 2º classificado da série A;  

3 – Os vencedores daqueles jogos disputarão a final; 

4 -  O estipulado no ponto 2, aplica-se aos restantes apuramentos; 

Na 3ª fase serão realizados os jogos para se encontrar os respectivos lugares (do 1º 
ao ...º) 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Na 1ª fase e em todos os escalões os pontos serão : 

VITÓRIA 3 PONTOS 

EMPATE 2 PONTOS 

DERROTA 1 PONTO 

FALTA DE COMPARÊNCIA 0 PONTOS 
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Em caso de empate no final do tempo regulamentar, não haverá prolongamento, 
excepto nas 2ªs e 3ªs fases, onde terá lugar um prolongamento de 10 minutos,      
divididos em duas partes de 5 minutos cada, sem intervalo, trocando as equipas de 
campo, se o empate se mantiver, proceder-se-á á marcação de 5 livres de 7 metros, 
para cada equipa, vencendo a equipa que mais golos tiver obtido, se persistir o 
empate, a equipa que primeiro falhar um livre de 7 metros, com golo da outra    
equipa, fica eliminada e perde o jogo.  

 

Critérios da classificação em caso de empate pontual, entre 2 ou mais equipas, na 1ª 
fase, aplicam-se da seguinte forma: 

 

1. Maior diferença de golos nos jogos entre as equipas empatadas. 

2. Menor número de golos sofridos em todos os jogos da série de apuramento. 
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As regras de jogo aplicadas no I Torneiro de Andebol Macron / Macrimport -
Minis  2014   são as que estão em vigor na Federação de Andebol de Portugal e 
IHF. 

 

Será nomeada para o feito um gabinete  para a Comissão Disciplinar para     
análise  das questões do foro disciplinar, que se regerá pelo Regulamento        
Disciplinar da FAP e Associações. 

Sem prejuízo desta obediência, poderão ser aplicados outras sanções julgadas 
convenientes pela referida Comissão. 

 

COMISSÃO DISCIPLINAR 

. Direcção da Associação de Andebol de Setúbal 

  

Os casos omissos são resolvidos pela Organização e das suas decisões não haverá 
recurso. 


