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RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  TTOORRNNEEIIOO 

 

1) A organização do VVII  TToorrnneeiioo  ddee  AAnnddeebbooll  ddoo  CClluubbee  ddee  FFuutteebbooll  ddee  SSaassssooeeiirrooss  é 

da inteira responsabilidade do Clube de Futebol de Sassoeiros e realiza-se nos 

dias 14, 15, 16, 22 e 23 de Setembro de 2018. 

2) O presente Regulamento foi apresentado à Federação de Andebol de Portugal 

e Associações, tendo sido aprovado por estas, que autorizaram igualmente a 

realização do Torneio em questão. 

3) As equipas de arbitragem serão disponibilizadas e nomeadas pelo 

Departamento de Arbitragem da Associação de Andebol de Lisboa. 

4) O VVII  TToorrnneeiioo  ddee  AAnnddeebbooll  ddoo  CClluubbee  ddee  FFuutteebbooll  ddee  SSaassssooeeiirrooss será composto por 

seis competições: 

- Infantis masculinos: atletas nascidos em 2005 ou 2006 – com a possível 

participação de atletas Mínis aptos para jogarem no escalão acima; 

- Iniciados masculinos: atletas nascidos em 2003 ou 2004 – com a possível 

participação de atletas Infantis aptos para jogarem no escalão acima; 

- Juvenis masculinos: atletas nascidos em 2001 ou 2002 – com a possível 

participação de atletas Iniciados aptos para jogarem no escalão acima; 



- Seniores “B” masculinos: atletas nascidos em 1998 ou antes – com a possível 

participação de atletas Juniores aptos para jogarem no escalão acima. Esta 

competição destina-se a equipas que participam na PO03; 

- Seniores “A” masculinos: atletas nascidos em 1998 ou antes – com a possível 

participação de atletas Juniores aptos para jogarem no escalão acima. Esta 

competição destina-se a equipas que participam na PO02; 

- Veteranos masculinos: atletas nascidos em 1983 ou antes – com a possível 

participação de atletas mais novos aptos para jogarem no escalão de 

“Veteranos”; 

5) Todos os participantes (jogadores e oficiais) têm de estar oficialmente 

inscritos, para a época 2018/2019, na Federação de Andebol de Portugal, e só 

poderão ser utilizados no torneio se estiverem validados pela mesma para os 

escalões em causa. 

6) As equipas participantes ficam sujeitas aos regulamentos da Federação de 

Andebol de Portugal e Associações em vigor. 

7) As comitivas, quando devidamente legalizadas, poderão ter a seguinte 

constituição: 4 oficiais e um máximo de 16 jogadores. 

8) Os jogadores devem manter, se possível, os mesmos números de equipamento, 

de forma a facilitar a sua identificação. 

9) Os jogos dos Infantis e dos Masters terão duas partes de 20 minutos cada e os 

jogos dos Iniciados, Juvenis, Esperanças e Seniores de 25 minutos cada, todos 

com um intervalo de 5 minutos. Se no fim do tempo regulamentar se registar 

um empate, proceder-se-á à marcação de livres de 7 metros conforme o 

Regulamento Geral da FAP. 

10) Em todas as competições só são permitidos 2 Time-out’s por jogo, 1 em cada 

parte. 

11) Antes de cada jogo, os dirigentes das equipas entregarão à equipa de 

arbitragem a lista de participantes do jogo em causa, impressa no Sistema de 

Informação da FAP, na qual serão mencionados os atletas a serem utilizados, 

assim como os dirigentes e técnicos. 

12) Neste torneio participam um total de 24 equipas: 4 equipas na competição de 

Infantis, 4 equipas na competição de Iniciados, 4 equipas na competição de 



Juvenis, 4 equipas na competição de Esperanças, 4 equipas na competição de 

Seniores e 4 equipas na competição de Masters. 

 

A Prova: 

 

13) Todas as competições serão realizadas em formato de Play-off. Ou seja, em 

cada escalão jogam-se duas meias-finais que apuram os finalistas. Os 

derrotados nas meias-finais, disputam os 3.º e 4.º lugares. 

14) O calendário do Torneio está anexado a este documento. 

15) O Sorteio e o Plano de jogos, assim como a restante programação do Torneio, 

serão divulgados com uma semana de antecedência. 

 

Troféus: 

16) Existirão troféus para todas as equipas, desde o primeiro ao quarto classificado. 

Em cada competição existirá igualmente um prémio para o melhor marcador, o 

melhor jogador e o melhor guarda-redes. 

17) Os troféus individuais, à exceção do troféu para Melhor Marcador, serão 

atribuídos com base na realização de uma votação na qual participarão os 

membros da Comissão Organizativa, assim como os técnicos principais das 

equipas presentes. 

18) Em caso de igualdade, o vencedor será aquele que tenha realizado menos 

jogos. Se a igualdade permanecer, o troféu será atribuído ao jogador mais 

jovem. 

19) Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora com base 

nos regulamentos da Federação de Andebol de Portugal e Associações. 

 

A Comissão Organizadora 

 


