


Organização do Evento 

O evento irá realizar-se 15 a 17 de abril de 2014, no Pavilhão do Estrela 

Vigorosa Sport. 

A organização deste torneio está a cargo da secção de andebol do Dragon 

Force – FC Porto, e todas as questões com ele relacionado serão da sua 

inteira responsabilidade. 

 

Equipas Participantes 

1. Dragon Force – F.C. Porto 

2. GD Colégio dos Carvalhos 

3. F.C. Gaia 

4. Póvoa AC 

 

Regulamento do Torneio 

1. O torneio é destinado aos escalões de Juvenis Masculinos. 

2. O torneio disputa-se da seguinte forma: 

 Sistema todos contra todos a 1 volta 

3. A classificação será estabelecida de acordo com o maior número de 

pontos obtidos por cada equipa, tendo em conta a seguinte tabela de 

pontuação: 

 Vitória: 3 pontos 

 Empate: 2 pontos 

 Derrota: 1 ponto 

 Falta de comparência: 0 pontos 

4. Os critérios de classificação em caso de empate, entre duas ou mais 

equipas, serão, por ordem, os seguintes: 

 O nº de pontos obtidos nos jogos entre as equipas empatadas; 

 A diferença entre golos marcados e sofridos, em todos os jogos; 

 O maior nº de golos marcados; 



 Caso não se obtenha uma correta classificação, esta será efetuada por 

sorteio. 

5. Regulamentação técnica pedagógica 

 Juvenis 

Bola N.º3 

Tempo de 

Jogo 

2x30 min 

5 minutos de Intervalo 

Número de 

Jogadores 
Máximo de 16 atletas inscritos no boletim de Jogo 

 

6. Em tudo o mais, os jogos realizar-se-ão pelas regras da Federação de 

Andebol de Portugal. 

7. A nomeação dos árbitros será da responsabilidade Associação de 

Andebol do Porto. 

8. Apresenta a bola de jogo a equipa que no calendário se encontra como 

visitada. 

9. A equipa visitada inicia o jogo com posse de bola. 

10. Os jogos serão realizados no Pavilhão Esc. Sec. Rodrigues de Freitas – 

Porto. 

11. A identificação de todos os participantes far-se-á através de CIPA, Bilhete 

de Identidade ou Cartão de Cidadão. 

12. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização e das suas decisões 

não haverá recurso. 

 


