Grupo Musical de Desportivo União e Progresso
Secção de Andebol

O «Torneio de Andebol do Centenário» é uma organização do Grupo Musical e Desportivo
União e Progresso, com o apoio da Associação de Andebol de Setúbal e decorrerá nos dias
21, 22 e 23 de Junho de 2013.
Consistirá numa competição de caracter particular, com equipas dos escalões iniciados
(nascidos em 1998 e 1999), infantis (nascidos em 2000 e 2001) e Minis/Bambis (nascidos em
2002 e depois).
Este evento terá como objetivos fundamentais:

1) Celebrar o 100º aniversário do nascimento da coletividade, integrando o respetivo
calendário comemorativo, associando a efeméride à situação atual da secção e
enquadrando-a no vasto historial que a modalidade conquistou ao longo da vida do
clube.
2) Sensibilizar as «novas gerações» de praticantes para o património histórico da
coletividade.
3) Promover a modalidade e a secção junto da comunidade local.
4) Proporcionar a todos os participantes uma competição agradável, enriquecedora do
ponto de vista desportivo e humano, contribuindo para o incremento formativo de todos
os agentes desportivos.

A competição integrará a participação de:
1) 4 equipas escalão de iniciados masculinos, que jogarão em «poule», todos contra
todos a uma volta.
2) 6 equipas escalão de infantis masculinos, que jogarão em duas «poules», todos contra
todos a uma volta, seguindo-se uma segunda fase com jogos de apuramento, entre as
equipas com a mesma classificação na 1ª fase (1º serie A contra 1º serie B, etc).
3) 8 a 12 equipas escalão de minis/bambis masculinos, que jogarão uma competição
especial de andebol 5.
As equipas participantes serão convidadas pela comissão organizadora.
A ordem de jogos desenvolver-se-á de acordo com o quadro em anexo (anexo 1).
Pretende-se a realização de um jogo com um nível qualitativo superior (séniores), por forma a
não apenas comemorar o historial da coletividade, no panorama maior do andebol nacional,
mas igualmente criar mais um foco de interesse para eventuais visitante e simultaneamente
proporcionar aos nossos atletas esse fator motivacional.
Os jogos serão arbitrados por árbitros nomeados pela Associação de Andebol de Setúbal e/ou
Federação de Andebol de Portugal.

O evento será enquadrado por Regulamento Especifico (Anexo 2) para esta competição que
deverá ser submetido e aprovado pela Associação de Andebol de Setúbal.
O desenvolvimento do torneio será da responsabilidade de uma comissão técnica que
integrará os seguintes elementos:
Sr. Emanuel Esteves – Coordenador Secção de Andebol do GMD União Progresso
Prof. João Santos – Coordenador Técnico da Secção de Andebol do GMD União Progresso
Prof. José Lage – Elemento do corpo técnico do GMD União Progresso
Sr. David Calado – Elemento do corpo técnico do GMD União Progresso

Da comissão organizadora do evento farão parte, para além dos elementos da comissão
técnica, todos os dirigentes da secção de andebol. Se assim for entendido poderão ainda
constituir a comissão organizadora do evento alguns pais/EE devidamente convidados para o
efeito.

Apresentamos, anexo a este documento:
a) Mapa Geral de Jogos
b) Regulamento Especifico da Prova

ANEXO 1

TORNEIO DO CENTENÁRIO
MAPA GERAL DE JOGOS

Dia

Hora

Pavilhão

Jogo

Escalão

21

18h

Vendas

A1 x A2

Infantis

21

19h

Vendas

B1 x B2

Infantis

21

20h

Vendas

C1 x C2

Iniciados

21

21h

Vendas

C3 x C4

Iniciados

22

10h

Vendas

A1 x A3

Infantis

22

10h

Q.Conde B3 x B2

Infantis

22

11h

Vendas

C2 x C3

Iniciados

22

11h

Q.Conde C1x C4

Iniciados

22

15h

Vendas

22

15h

Q.Conde B1 x B3

Infantis

22

16h

Q.Conde A3 x A2

Infantis

22

17h

Vendas

C2 x C4

22

18h30

Vendas

Jogo a designar

23

9h30

Q.Conde Jogo apuramento 5º/6º

23

10h

Vendas

23

10h30

Q.Conde Jogo apuramento 3º/4º

Infantis

23

11h30

Vendas

Jogo apuramento 1º/2º

Infantis

23

12h30

Vendas

Cerimónia de Encerramento

Festand Andebol 5

C3x C1

Minis/Bambis

Iniciados
Séniores/Juniores

Infantis
Iniciados

ANEXO 2
TORNEIO DE ANDEBOL DO CENTENÁRIO
REGULAMENTO ESPECIFICO

1 – Prémios
1. Será atribuído um troféu de classificação a todas as equipas.
2 – Clubes Participantes
1. Todos os clubes participantes serão
comissão organizadora do torneio.

convidados pela

2. – Jogadores Participantes
1. Podem ser utilizados todos os atletas possuidores de
cartão CIPA aptos para o respectivo escalão. Cada equipa
poderá inscrever 14 jogadores + 2 oficiais no boletim de
jogo.
3. – Forma de Disputa
1. Escalão Iniciados: «Poule», TxT, a uma volta. Atribuição de 3
pontos por vitória, dois pontos por empate, um ponto por
derrota e zero pontos por falta de comparência. Desempate
de acordo com Regulamento geral de Provas da FAP e
Associações.
2. Escalão Infantis: 1ª Fase - 2 «poules», TxT, a uma volta:
Atribuição de 3 pontos por vitória, dois pontos por empate, um
ponto por derrota e zero pontos por falta de comparência.
Desempate de acordo com Regulamento geral de Provas da
FAP e Associações. 2ª Fase – Jogos de apuramento – 3º
classificado serie A vs. 3º classificado serie B, 2º classificado
serie A vs. 2º classificado serie B, 2º classificado serie A vs. 2º
classificado serie B. Em caso de empate nos jogos de
apuramento, o desempate realiza-se por marcação de livres
de 7 metros.

6 – Horário e Marcações
1. De acordo com Anexo 1.
7 – Regulamento Técnico Pedagógico
1. Tempo de Jogo
Iniciados: 2 x 25’ + 5’ (intervalo)
Infantis: 2x 20’ + 5’ (intervalo)
2. Proibição de defesas mistas.
3. Substituição só em posse de bola.
4. Inexistência de «time-out».
8 – Casos Omissos
1. Aos casos omissos a este RE aplica-se o Regulamento Geral
de Provas da FAP e Associações.

