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O Torneio realiza-se de 28 a 29 Março e destina-se aos escalões Minis Masculinos, 

Infantis Masculinos. 

As equipas participantes neste Torneio, são convidadas por parte do clube 

organizador e deverão garantir a sua presença até ao dia 25 de Março enviando os 

seguintes dados:  

 Escalão 

 Nºde Atletas, treinador, dirigentes 

 Contacto do clube e Responsáveis 

Regulamento 

O PAGOCHE CUP 2013, decorrerá de 28 a 29 de Março de 2013 no Pavilhão da 
Associação Cultural e Desportiva do Monte.  
  

1. CATEGORIAS  
Torneio para equipas convidadas, nos escalões  Bambis, Mini e Infantis . 

No escalão de Veteranos será disputado um jogo entre a ACDM  com duas equipas 
convidadas . 
  
 

2. FORMA de DISPUTA  
 

2.1. O torneio será de 4 Equipas por Escalão no sistema de 2 jogos – meia final e final 
nos escalões de Minis, Infantis. 
2.3. A ordem dos jogos do torneio, serão designados pela organização e não poderão 
ser colocados em causa por nenhum dos participantes;  

2.4. Os jogos terão a seguinte duração: 

Categorias Tempo de jogo Intervalo 

Minis 2 x 20 Minutos 5 Minutos 

Infantis Masculinos 2 x 25 minutos 5 Minutos 

 

2.5. ESTRUTURA DA PROVA 
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 Escalão: MINIS 28-03-2013 

Jogo Local Hora 

1-ADM x Saavedra (Inf.F) Monte  15H00 

2-AC Salreu  x C D Feirense Monte 16H00 

Vencido 1 x Vencido 2 Monte 17H30 

Vencedor 1 x Vencedor 2 Monte 18H30 

 

Escalão: INFANTIS 29-03-2013 

Jogo Local Hora 

1-ADM x CD Feirense Monte  15H00 

2-Estarreja x Saavedra (Inc 
F) 

Monte 16H15 

Vencido 1 x Vencido 2 Monte 17H30 

Vencedor 1 x Vencedor 2 Monte 18H45 

 

Escalão: Veteranos 28 e 29 -03-2013 

Jogo Local Hora 

1-ADM x Artística de 
Avanca 

Monte  21H00 (28/03) 

2-ACDM  x Estarreja AC Monte 21H00 (29/03) 

 

Escalão: Bambis  29-03-2013 

6º Encontro Regional Bambis A A Aveiro 

09H00 – 12H30 

Inscrições directamente na Associação de Andebol de Aveiro.  

 

2.6. Os jogos serão disputados de acordo com as regras e regulamentos da Federação 

de Andebol de Portugal (FAP) 

O tempo de aquecimento no recinto de jogo para o início do jogo é de 5 minutos 

3. DESEMPATES  

3.1 Se no final do tempo regulamentar o jogo estiver empatado, o desempate do 
mesmo será efectuado pela marcação de series de 5 livres de 7 metros. Não haverá 
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prolongamento de jogo. 
    

 

4. PROTESTO E DISCIPLINA  
4.1. Não será aceite qualquer protesto de jogo. 
4.2. Eventuais sanções por ocorrências disciplinares durante os jogos do torneio, serão 
da responsabilidade da comissão técnica, que se baseará no regulamento de disciplina 
da FAP. 
4.3. A equipa que abandone o campo, durante o jogo, será imediatamente expulsa do 
Torneio;  
4.4. Será marcada falta de comparência, à equipa que não se apresente à hora de 
início do jogo, no respectivo campo, havendo uma tolerância de 15 minutos. A equipa 
que cometa duas faltas de comparência será proibida de continuar a participar no 
Torneio.  

5. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES  
5.1. Só podem participar no torneio, equipas, responsáveis e atletas federados;  
5.2. Cada participante deve obrigatoriamente possuir um documento de identificação 
(CIPA), que terá de ser apresentado 15 minutos antes do início dos jogos da sua 
equipa, com a lista de atletas devidamente preenchida, caso contrário a equipa será 
punida com a perda do jogo;  
5.3. Antes do início da competição, os responsáveis por cada equipa terão de entregar 
à Organização a listagem da comitiva. 
5.4. Durante a competição, cada equipa só poderá utilizar no máximo 14 jogadores. 
 

6. 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 a 
jogar em casa.  

   
7. ARBITRAGEM  
Os jogos serão arbitrados por Árbitros nomeados pela Associação de Andebol de 
Aveiro.   
 

8. PRÉMIOS  
8.1. Será entregue a cada equipa e a cada participante Diploma de participação. 

9. Seguro  
Todos os participantes têm que possuir obrigatoriamente seguro ( Bambis, Minis e 



PAGOCHE CUP 2013 

ESTRUTURA E REGULAMENTO PAGOCHE CUP 2013 

ACDM 

- 4 - 

Infantis), no escalão de veteranos a responsabilidade por qualquer ocorrência 
verificada no Torneio é da responsabilidade de cada participante. 

 

10. CASOS OMISSOS  
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização do Torneio. 

 

 

 


