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I – ORGANIZAÇÃO 

 
O XI Torneio de Andebol - Terras de Lafões 2014 é organização do Andebol Clube de Oliveira 

de Frades, realiza-se nos dias 3, 4, 5 e 6 de Julho, no Concelho de Oliveira de Frades, para os 

Escalões de Iniciados e Juniores Femininas, que terá o máximo de 20 equipas inscritas entre 

iniciadas e Juvenis. 

 

II – LOCAIS DE JOGO 

 

Os jogos disputar-se-ão nos seguintes locais/espaços: 

1. Novo Pavilhão de Oliveira de Frades  

2. Pavilhão de Arcozelo das Maias  

 

III – PARTICIPANTES 

 

Estão abertas as inscrições a equipas de Clubes, Associações, Escolas e outros grupos 

desportivos interessados desde que o façam por impresso próprio até ao dia 25 de Junho.  

O torneio destina-se no Escalão de Iniciados Femininas para equipas Iniciadas e Infantis (1999-

2000 e 2001-2002) no Escalão de Juvenis Femininas o torneio destina-se a atletas Juvenis 

(1998-1997 e Atletas juniores de 1º ano – nascidas em 1996). 

 

IV – IDENTIFICAÇÃO  
 

1. A identificação será feita através da apresentação de CIPA actualizado para a época 

corrente e Passaporte para atletas de equipas estrangeiras.  

2. A identificação de Atletas e Oficiais fica a cargo da organização, aquando da recepção 

das equipas. 

3. Em todos os jogos será a lista de participantes entregue no primeiro jogo que servirá 

para efectuar os Boletins de Jogo durante todo o torneio. 

4. A participação irregular de atletas, motiva desde logo a derrota nesse jogo por falta de 

comparência, além de outras punições prevista no regulamento disciplinar da FAP e 

Associação de Andebol de Viseu. 
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V – DURAÇÃO DE JOGOS – INICIADAS E JUNIORES 

 

Os jogos terão a duração de 40 minutos divididos por 2 partes de 20 minutos. O intervalo será 

de 5 minutos.  

 

VI – FORMA DE DISPUTA 

 

– INICIADAS (8 equipas) 
 

Em sorteio realizado pela organização, as equipas serão agrupadas em 2 series. Estas 
disputam um campeonato com 1 voltas, onde se apurará as respectivas classificações de 1º ao 
4º, de cada série. 

 
O 3º classificado de cada série e o 4º classificado de cada serie disputarão entre si o 

acesso ao jogo de classificação,” 8º-7º” e “6º-5º”, isto é, os vencedores disputaram entre si o 
jogo de atribuição do 5º e 6º final e os vencidos disputaram entre si o jogo de atribuição do 7º e 
8º lugar final. 

 
O 1º classificado de cada série e o 2º classificado de cada serie disputarão entre si o 

acesso ao jogo de classificação,” Final” e “3º-4º”, isto é, os vencedores disputaram entre si o 
jogo de atribuição do 1º e 2º final e os vencidos disputaram entre si o jogo de atribuição do 3º e 
4º lugar final. 

 

– JUNIORES (8 equipas) 
 

Em sorteio realizado pela organização, as equipas serão agrupadas em 2 series. Estas 
disputam um campeonato com 1 voltas, onde se apurará as respectivas classificações de 1º ao 
4º, de cada série. 

 
O 3º classificado de cada série e o 4º classificado de cada serie disputarão entre si o 

acesso ao jogo de classificação,” 8º-7º” e “6º-5º”, isto é, os vencedores disputaram entre si o 
jogo de atribuição do 5º e 6º final e os vencidos disputaram entre si o jogo de atribuição do 7º e 
8º lugar final. 

 
O 1º classificado de cada série e o 2º classificado de cada serie disputarão entre si o 

acesso ao jogo de classificação,” Final” e “3º-4º”, isto é, os vencedores disputaram entre si o 
jogo de atribuição do 1º e 2º final e os vencidos disputaram entre si o jogo de atribuição do 3º e 
4º lugar final. 

 
Se no final do jogo, das fases finais (Iniciadas e Juniores), se verificar uma igualdade no 

resultado o desempate será feito através da marcação de 7 metros, com uma primeira série de 

cinco (5) 7 metros e, se a igualdade subsistir, haverá nova série onde a primeira equipa a falhar, 

será derrotada.  

 



  
 

  
 
 5 

 

 Andebol Clube de Oliveira de Frades 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal 
Rua Nossa Senhora dos Milagres 
3680-077 Oliveira de Frades 
 

Contactos: 
918679394 – Rafael Almeida 
965643386 – Marisol Tojal 
prafael.almeida@hotmail.com 

 
 

www.acofrades.pt.vu                                                        andebol_ofrades@hotmail.com 

 

NOTA: 

No caso de igualdade pontual no final do campeonato de cada série, o desempate será obtida da 

seguinte forma:  

• A – Resultados entre si;  

• B – Maior diferença entre golos marcados e sofridos;  

• C – Maior número de golos marcados;  

• D – Menor número de golos sofridos;  

• E – Equipa mais jovem. 

 

 

VII – RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES 

 

 

De acordo com o Regulamento Geral da Federação de Andebol de Portugal. 

Consultar: www.fpa.pt 

 

 

VIII – ARBITRAGENS 

 

 

As arbitragens estarão a cargo dos quadros da Associação de Andebol de Viseu e da Federação 

de Andebol de Portugal. 

 

 

IX – COMISSÃO DISCIPLINAR 

 

 

Será constituída uma comissão Disciplinar para análise e julgamento das questões do foro 

disciplinar, que se regerá pelo Regulamento Disciplinar da Federação de Andebol de Portugal e 

Associações. 
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X – COMISSÃO TÉCNICA 

 

 
Será constituída uma Comissão Técnica, para a elaboração do quadro competitivo e integral 

cumprimento do mesmo, bem como dos regulamentos. Esta Comissão será constituída por 

dirigentes/técnicos do ACOF. 

 

 

 

XI – ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS – INICIADAS E JUNIORES 

 

 
Será atribuído a cada equipa um troféu correspondente à sua classificação no Torneio, a cada 

jogador um certificado de participação e ainda os troféus de:  

• Melhor jogadora.  

• Melhor guarda-redes.  

• Troféu Fair-Play.  

A – No caso de existir igualdade, o troféu é atribuído ao jogador ou à equipa mais jovem.  

B – O Troféu Fair-Play é atribuído sobre parte disciplinar de todos os jogos, da fase das series, 

sendo atribuído a equipa que tiver menos pontos, sendo atribuídas as seguintes classificações: 

• Cartão Vermelho Directo - 15 Pontos;  

• Exclusão 2 min. - 3 Pontos;  

• Cartão Amarelo - 2 Pontos. 

 

A escolha da melhor jogadora e melhor guarda-redes do Torneio será feita pelos treinadores de 

cada equipa, que indicarão à organização as suas escolhas, podendo indicar 3 jogadores da sua 

preferência e atribuindo a seguinte pontuação: 

• 1º - 5 Pontos;  

• 2º - 3 Pontos;  

• 3º - 1 Pontos.  

As pontuações finais atribuídas por cada clube as atletas, serão afixadas durante a manha de dia 

7 de Julho. Os treinadores não podem votar em jogadores da sua equipa.  
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XII – ESTADIA / ALIMENTAÇÃO 

 

As equipas ficarão instaladas no Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades – Escola Sede, 

em salas de aula equipadas com colchões para as atletas. As equipas terão de trazer se acharem 

conveniente, sacos cama para a sua comitiva. 

 

Todas as refeições serão servidas no Refeitório da Escola Básica de Oliveira de Frades. 

O Secretariado do torneio ficará instalado no Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades. 

 

XIII – TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 

 

As taxas de inscrição são: 

 

Taxa de Inscrição por Equipa (até 30/04/13) – 60,00€ 
 
Taxa de Inscrição por Equipa (até 30/05/13) – 75,00€ 
 
Taxa de Inscrição por Equipa (até 25/06/13) – 90,00€ 

 

Taxa de Inscrição por Atleta/Técnico/Dirigente – 30,00€ 

 

 

Inclui: 

• Alojamento em sala de aula; 
• Colchão; 
• Certificado de participação; 
• Pequeno-almoço (Sexta, Sáb. e 

Dom.); 
• Almoço (Sexta, Sáb. e Dom.); 

• Jantar (Quinta, Sexta, Sáb.); 
• Troféu para todas as Equipas; 
• Troféu para melhor Guarda-Redes; 
• Troféu para melhor Jogadora; 
• Troféu Fair-Play. 
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A data limite para inscrição é dia 25 de Junho de 2014, com o respetivo envio de lista de 

participantes. As equipas que realizarem o respectivo pagamento do total de inscrição por meio 

de transferência bancária ou cheque até as datas estabelecidas, beneficiarão de um desconto de 

10€ na taxa de inscrição da equipa. Em caso de falta de alguém da comitiva no torneio a taxa 

de inscrição do mesmo será cobrada na íntegra, não havendo lugar a reembolso. 

Conta na CAIXA DE CRÉDITO AGRICULA 

A ordem de:   Andebol Clube de Oliveira de Frades 

NIB: 0045 3191 4022 0656 6901 5 
IBAN: PT50 0045 3191 4022 0656 6901 5 
BIC / SWIFT: CCCMPTPL 

 

 

XIV – ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO 
 

 

A Organização do Torneio não se responsabiliza, por quais queres incidentes que ocorram 

durante os jogos ou durante a estadia das equipas em Oliveira de Frades.  

As equipas são responsáveis por quaisquer danos que as suas atletas causem durante a 

estadia/participação no XI Torneio de Andebol – Terras de Lafões 2014. 

 

XV  – PROGRAMA GERAL 

 

• Recepção das equipas: 3 de Julho de 2013 durante a manha até as 12:00 horas. 

 

• Reunião técnica: 03 de Julho de 2014 ás 12:45 horas. 
 Definição do calendário, sendo que a posição A1 será a equipa da casa; 

 Entrega do Regulamento a cada equipa; 

 Entrega das identificações dos atletas por parte dos clubes participantes a 

organização, para ficarem e regime de concentração.  
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XVI  – DEVOLUÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES 

 
As identificações serão devolvidas as respectivas equipas no final do torneio, depois da 

organização do torneio verificar se a sala de aula onde a equipa ficou instalada se encontra nas 

devidas condições. 

 

 

XVII  – CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos são resolvidos pela Organização e das suas decisões não haverá recurso. 
 

OLIVEIRA DE FRADES, 04 de ABRIL DE 2014 

 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
 

www.acofrades.pt.vu 
andebol_ofrades@hotmail.com 


