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1. APRESENTAÇÃO

O Grupo Musical e Desportivo União e Progresso, em estreita colaboração
técnica com o movimento associativo regional, no âmbito da respectiva
associação distrital e sob a égide da Federação de Andebol de Portugal e
apoio das autarquias locais do Concelho de Setúbal, propõe-se organizar a
quarta edição do AZEITÃO ANDEBOL FEST.

Mais do que apenas um
evento

desportivo

ou

um

simples torneio de andebol,
pretende-se que o AZEITÃO
ANDEBOL FEST 2017 seja
um encontro de experiências
culturais

e

desportivas,

especialmente orientada para
proporcionar

a

todos

os

participantes um inesquecível
acolhimento e uma imagem
positiva das qualidades da
região, nos seus aspectos
ambientais,

culturais,

turísticos e sociais.

Considerando as importantes
referências da modalidade no
concelho e a sua significativa expressão por várias áreas do município,
acreditamos que pelos seus aspectos culturais e turísticos, a região
apresenta condições singulares para a promoção deste tipo de eventos
desportivos, que certamente potenciarão, igualmente, a promoção do
desporto em geral, o aumento da prática desportiva global e inevitavelmente
uma nova dimensão da modalidade.
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Pretendemos, pois, assumir um compromisso essencial de levar a efeito um
evento que comprometa todos os agentes locais com interesse na
promoção da imagem da região, fazendo do desporto e do andebol em
particular, o factor aglutinador de um variado conjunto de visitantes
nacionais e internacionais.

Por tal facto, o AZEITÃO ANDEBOL FEST 2017 integrará um valoroso
programa cultural de eventos, onde desporto, cultura e turismo preencherão
quatro dias de verdadeiro entretenimento e novas experiências.

Consideramos ainda fundamental, associar esta iniciativa ao conjunto de
políticas desportivas locais, conferindo-lhe o enquadramento necessário ao
desenvolvimento

desportivo

do

concelho

e

da

região.

Será,

por

consequência, essencial para o sucesso desta iniciativa, conseguir
sensibilizar os agentes políticos com responsabilidades nas áreas atrás
mencionadas, para a indispensabilidade do seu apoio, através de uma
participação ao nível de recursos humanos, materiais e financeiros, a
adjudicar de acordo com as possibilidades existentes.

Neste âmbito destacaríamos a participação da Câmara Municipal de
Setúbal, que pelas suas responsabilidades e interesses no âmbito do
desenvolvimento

desportivo,

sociocultural

e

turístico

do

Concelho,

gostaríamos de integrar como parceiro organizativo deste evento.
Realçaríamos igualmente o desejo de contarmos com o apoio local da Junta
de Freguesia, bem como de algumas instituições responsáveis pela
promoção cultural e turística da região.
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2. AZEITÃO HANDFEST 2017 – ASPECTOS ESTRUTURAIS

O AZEITÃO ANDEBOL FEST 2017 será realizado de 12 a 15 de Abril de
2017.

Sem entendermos que a quantidade de participantes seja um objectivo
prioritário, estabelece-se o objetivo possível de 30 a 40 equipas como a meta a
atingir. Este valor pressupõe uma média de 6 a 8 equipas por escalão (5
escalões), para a realização de um mínimo de 4 a 5 jogos por participante.
Sendo a diversidade de experiências desportivas e na modalidade, um dos
objectivos fundamentais do evento, será privilegiada a participação de equipas
exteriores ao âmbito regional e nacional. Procurar-se-á que essa diversidade
seja extensiva a outro tipo de agentes desportivos, nomeadamente, árbitros e
colaboradores/voluntários.

3. AZEITÃO HANDFEST 2017 - ASPECTOS SOCIAIS, TURÍSTICOS,
CULTURAIS E DE ENTRETENIMENTO

Este

será

um

evento

com

um

objectivo

muito

forte

na

área

da

multiculturalidade, sem distinção de raça, religião ou corrente política. O
AZEITÃO ANDEBOL FEST 2017 pretende ser um espaço de diálogo e
confraternização entre povos e culturas, integrando uma significativa
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mensagem de paz entre todos, colocada em prática através de um forte
elemento de união – o desporto.

Será forte objetivo do AZEITÃO ANDEBOL FEST 2017 revelar a todos os
participantes, as potencialidades turísticas da região, quer ao nível dos seus
aspetos naturais, quer dos seus aspetos socioculturais e tradicionais. Será
analisada a possibilidade de aproximar os participantes do evento das
inúmeras ofertas de passeios e visitas às mais diversificadas zonas e
actividades do concelho, articulando essas mesmas ofertas em termos de
disponibilidade, horários e custos.

O AZEITÃO ANDEBOL FEST 2017 será complementado por um conjunto de
actividades não desportivas que se pretende correspondam, por um lado, à
promoção e destaque do próprio evento junto das gentes locais, «interferindo»
com a regular animação do concelho, e por outro lado proporcionem a todos os
participantes uma atmosfera envolvente de bem-estar e entretenimento.

4. PARTICIPANTES
A participação no AZEITÃO ANDEBOL FEST 2017 está reservada a clubes
masculinos, filiados nas suas respectivas federações nacionais.

5. CATEGORIAS

A) Juvenis Masculinos (nascidos em 1999 e depois)
B) Iniciados Masculinos (nascidos em 2001 e depois)
C) Infantis Masculinos (nascidos em 2003 e depois)
D) Minis Masculinos (nascidos em 2005 e depois)
E) Juvenis Femininos (nascidas em 2000 e depois)

Considera-se a possibilidade de inclusão de um ou
mais jogos para cidadãos portadores de deficiência.
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6. REGRAS DE JOGO

Serão aplicadas as regras da Federação de Andebol de Portugal.

Os jogos terão início no dia 12 de Abril, a partir das 17h e terminarão no dia 15
de Abril, às 18 h.

6.1 TEMPO DE JOGO
Juvenis Masculinos e Femininos – 2 x 25’
Iniciados e Infantis Masculinos – 2 x 20’
Minis Masculinos – 2x 15’

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 Cada participante deverá ser identificado através do respectivo CIPA,
(ou Passaporte), que deverá ser apresentado na acreditação inicial,
junto com a lista de participantes no Torneio.
 As listas de participantes poderão ser completadas com a introdução de
novos atletas após a creditação inicial, no entanto, nenhum jogador
poderá ser utilizado em duas categorias diferentes, nem nenhuma
equipa poderá inscrever mais de 16 jogadores na mesma categoria.
 No momento da creditação será dado a conhecer a cada equipa, o
programa definitivo do evento.

8. PRÉMIOS
 Troféu para o 1º, 2º e 3º classificado de cada Categoria;
 Medalhas para cada participante (18 por equipa);
 Troféu «Disciplina»
 Troféu «Equipa mais Cooperante»
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9. DATAS IMPORTANTES

26 Março
Encerramento das Inscrições. A inscrição apenas será efectiva com
o pagamento da respectiva taxa por equipa.

5 Abril
Pagamento da Taxa de Participação por participante.

12 Abril
Recepção das equipas e respectiva creditação de participantes.
Alojamento no local designado.
Inicio das Competições às 17 horas.

13 Abril
Inicio das Competições às 10 horas. Atividades Opcionais durante
o dia. Encontro Dirigentes/Técnicos às 21 horas.

14 Abril
Inicio das Competições às 10 horas. Atividades Opcionais durante
o dia. Espectáculo Musical, às 21 horas.

15 Abril
Inicio das Competições às 9h30. Cerimónia de Encerramento e
Entrega de Prémios à 18 horas. Regresso a casa a partir das 19
horas.

11. PAGAMENTOS
Taxa de Participação por 1 (uma) Equipa – 50 €
Taxa de Participação por 2 (duas) Equipas – 75 €
Taxa de Participação por 3 (três) ou mais Equipas – 100 €
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Esta taxa deverá ser paga, conjuntamente com a inscrição da equipa até
ao dia 26 de Março. Quando a inscrição estiver regularmente concluída,
a organização do evento emitirá um comprovativo da mesma.
Esta taxa de participação não será devolvida em caso de desistência de participação
no evento.

Taxa de Participação por participante – 35 €

Inclui Alojamento em Sala de Aula, com Colchão (os participantes
deverão ser portadores de Saco Cama e Almofada).

Inclui Almoço nos dias 16, 17 e 18 de Março, Jantar nos dias 15, 16, 17
de Março e 3 Pequenos-almoços.

Às equipas que não utilizarem alojamento/alimentação será cobrada
apenas a taxa de participação.

Os pagamentos poderão ser feitos em numerário, cheque ou através de
transferência bancária para a conta com o seguinte NIB:

0018 0000 04843850001 11
12. INSCRIÇÕES

A ficha de inscrição no evento encontra-se, em anexo a este documento.
Da mesma constarão os seguintes elementos:


Nome e Endereço da Equipa



Número Total de Jogadores



Categoria (s)



Número de Oficiais



Cor dos Equipamentos



Contactos
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Hora de Chegada

A entrega da ficha de inscrição
pressupõe o pagamento da taxa de
participação de todas as equipas a
inscrever e deverá ser efectuada até
ao dia 26 de Março.

As inscrições poderão ser enviadas por:


Correio – Grupo Musical e Desportivo União e Progresso, Rua
Poeta Sebastião da Gama, 2925-449 Vendas de Azeitão



FAX – 210 813 784



E-Mail – azeitao.handfest@gmail.com

Em qualquer das opções escolhidas será sempre emitida uma nota
de confirmação da respectiva inscrição.
13. CHEGADA DAS COMITIVAS – CREDITAÇÃO

Quando chegarem ao local de recepção, as equipas participantes
deverão dirigir-se ao secretariado da prova, sito na Escola (a definir). O
secretariado estará em funcionamento a partir das 10 horas, no dia 12
de Abril. Todas as equipas deverão efectuar a sua creditação até ao final
do dia 12 de Abril.

No momento da creditação, cada clube receberá os seguintes materiais:


Brochura com o Programa da Prova



Cartões de Identificação



Senhas de Refeição



Ficha de Alojamento
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Informações Úteis Complementares

No momento da creditação cada clube entregará a lista de participantes
definitiva de cada equipa e os respectivos documentos de identificação
dos participantes.
14. PARTIDA DAS COMITIVAS – VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES

No momento da deixar as respectivas instalações disponibilizadas, cada
clube deverá contactar o secretariado da prova para que um
responsável efectue a verificação do estado das mesmas.

Os clubes são responsáveis por deixar as instalações disponibilizadas
no mesmo estado de limpeza e arrumação em que as mesmas foram
encontradas.

Os clubes são ainda responsáveis pela integralidade de todos os
elementos que compõe cada sala de alojamento.
15. CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS – INDICAÇÕES

O AZEITÃO ANDEBOL FEST 2017 é um evento de Andebol para jovens
onde o consumo e/ou posse de bebidas alcoólicas e narcóticos é
rigorosamente proibida. Qualquer violação desta regra implicará na
suspensão imediata da sua participação no Torneio (sem reembolso das
taxas pagas).

Desejamos que todos os responsáveis pelas equipas presentes aceitem
esta regulamentação e assegurem uma regular participação dos seus
atletas no evento.
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16. ALOJAMENTO E REFEIÇÕES

O Alojamento de todas as comitivas será efectuado em salas de aula
com colchão, situadas em escola a definir.

O Pequeno-Almoço será servido no refeitório da escola, das 7 a.m às 10
a.m.

Os almoços e jantares serão servidos no refeitório da escola, entre as 12
a.m. e as 2.30 p.m. e as 6.30 p.m. e as 10 p.m..

17. TRANSPORTE

A organização garantirá transporte de comitivas entre o Aeroporto
Internacional de Lisboa e Azeitão e o respetivo regresso.

18. REGULAMENTO ESPECIFICO DO TORNEIO

A estrutura competitiva de cada categoria será determinada pelo número
de equipas participantes, pelo que será anunciada após o fecho oficial
das inscrições.

O Torneio será jogado de acordo com as Regras da Federação de
Andebol de Portugal.

Em caso de uma ou mais equipas terminarem empatadas uma fase em
«poule», a classificação final será obtida pelos seguintes critérios, em
ordem de prioridade:

1. Pontos nos jogos entre si;
2. Diferença Total de Golos;
3. Mais Golos Marcados;
4. Menos Golos Sofridos;
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5. Sorteio

Nos jogos de apuramento, em caso de empate no final do tempo
regulamentar, será realizado um prolongamento de 2 x 3’. Se o empate
permanecer jogar-se-á 1 x 3’, quantas vezes forem necessárias até uma
das equipas vencer.

Um jogador apenas pode ser utilizado numa categoria.

Por jogo cada equipa poderá apenas utilizar 16 jogadores.

A lista de participantes entregue na creditação da equipa será
apresentada em todos os jogos a realizar por essa equipa, podendo
apenas ser alterados os números das camisolas.

As listas de participantes, após creditação inicial apenas poderão ser
completadas, mas nunca alteradas.

No caso de duas equipas apresentarem a mesma cor de equipamento,
mudará a equipa mencionada como visitante.

Serão utilizadas bolas com as seguintes medidas.

CATEGORIA

BOLA

Juvenis Masculinos

Nº 3 – 58-60 cm

Iniciados Masculinos e Juvenis

Nº 2 – 54-56 cm

Femininos
Infantis Masculinos e Minis Masculinos Nº 1 – 50-52 cm

Serão utilizados os seguintes tempos de jogo:
Juvenis Masculinos e Femininos – 2 x 25’
Iniciados e Infantis – 2 x 20’
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Minis – 2x 15’

Será permitido apenas um «time-out», por equipa, em cada parte do
jogo.

Qualquer protesto deverá ser entregue até ao máximo de uma hora após
o términus do jogo em causa. A entrega do protesto deverá ser
acompanhada de uma taxa de 100 €. Em caso do protesto ser aceite, a
taxa será devolvida.

Um cartão vermelho directo implicará na suspensão mínima automática
de um jogo, devendo ser aplicado logo no jogo seguinte. A Comissão
Disciplinar do Torneio, em função do relatório da equipa de arbitragem
poderá determinar uma suspensão superior.

18. 1 ARBITRAGEM

As arbitragens do AZEITÃO ANDEBOL FEST 2017 estarão a cargo de
árbitros da Associação de Andebol de Setúbal e Federação de Andebol
de Portugal.

19. CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO

Todas as equipas serão encorajadas a participar utilizando o
estandarte/bandeira nacional representativo do clube e/ou país.

21. INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Atempadamente será introduzida informação turística no site do evento,
bem como em toda a documentação promocional a enviar aos
potenciais clubes participantes.
Pretende-se estabelecer esse conjunto de informações em conjunto com
os responsáveis pelo sector turístico local.
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22. CRONOLOGIA DAS ACÇÕES PRINCIPAIS
Data

Acção

Out-2016

Apresentação Projecto à CM Setúbal

Out-2016

Out-2016
Out-2016
Out-2016

Definição Comissão Organizadora Evento +
Estratégias de Intervenção
Aprovação do Torneio pela Federação de Andebol de
Portugal e Associação de Andebol de Setúbal
Reunião autarquias locais
Reuniões com escolas, serviços turísticos locais,
entidades públicas e privadas

Out-2016

Lançamento do Site da Prova

Out-2016

1ª Divulgação por Correio Electrónico

Nov-Dez-Jan-Fev

Acções Promoção Evento por contacto pessoal

Jan-2017

2ª Divulgação por Correio Electrónico

26 Mar 2017
Mar-2017
Mar-2017

Encerramento das Inscrições -Definição da estrutura
dos Quadros Competitivos
Definição dos Quadros de Arbitragem
Definição da Estrutura Organizativa das Cerimónias
Oficiais do Evento

Mar-2017

Envio Convites às entidades públicas e privadas

Mar-2017

Conferência de Imprensa

12-Abril-2017

Início do Torneio

14

