ANDEBOL DE PRAIA 2014 – REGULAMENTO DA PROVA
O andebol de praia é em muitos aspetos, semelhante ao andebol praticado nos
pavilhões, sendo a diferença mais notória o campo ser em areia.
As equipas podem ser masculinas, femininas ou mistas, constituidas por três
jogadores em campo, um guarda redes e um máximo de quatro substitutos. A
bola só pode ser jogada dos joelhos para cima, à exeçao do guarda redes, que
na sua área pode utilizar qualquer parte do corpo.
O jogo é dividido em duas partes de 10 minutos cada com um intervalo de 5
minutos. Em cada parte há um vencedor, premiado com um ponto, sendo o
resultado do jogo o somatório das duas partes. Caso uma equipa consiga dois
pontos, esta será declarada vencedora, em caso contrário, a decisão é tomada
com base em lançamentos de contra-ataque (Penalidades) em que cada
equipa tem 5 oportunidades de remate à vez. Os golos são contabilizados com
um ponto os golos regulares e dois pontos os golos de guarda-redes, das
áreas, de lançamento a 6 metros e golos atractivos/espectaculares.
Castigos – o jogador, quando viola as regres pela primeira vez, é suspenso e
abandona a área de jogo, sendo desqualificado após a segunda suspensão.

Condições do torneio
1. COMPETIÇÃO
A competição compreenderá um sorteio que será feito pelo Andebol Club de
Lamego.
O sorteio será realizado no dia 11 de julho e os jogos realizam-se no dia 12 de
Julho de 2014 nas Piscinas Municipais Descobertas de Lamego.
2. ESCALÕES
Masters (nascidos 96 ou anterior), Rookies (nascidos entre 97 e 00) e Infantis
(nascidos entre 03 e 01) tanto no masculino como no feminino. Cada equipa
deve ter no mínimo 6 atletas e no máximo 10.
3. INSCRIÇÕES
Cada equipa deverá entregar a lista de participantes na recepção das Piscinas
Municipais Cobertas de Lamego (ficha disponível no local) ou no Andebol Club
de Lamego (andebol.c.lamego@gmail.com) até dia 10 de julho de 2014 com
cópia de todos os BI's. No caso de algum participante não ser atleta federado
(FAP) deve entregar o Termo de Responsabilidade devidamente preenchido
(disponível no site da Associação Andebol Viseu), acompanhado da cópia do
BI/Cartão de Cidadão.
4. ALIMENTAÇÃO
A organização disponibiliza um desconto para refeições de almoço e jantar no
dia da competição, em local perto do recinto desportivo. Não é preciso
transporte para deslocação.
5. REGRAS
5.1. As equipas deverão possuir equipamento desportivo (calção e camisola)
conforme disposto no R.G. da Federação de Andebol de Portugal.

5.2. Não é permitida a participação de um mesmo jogador em mais de um
escalão ou em duas equipas diferentes.
5.3. Os clubes têm de inscrever no boletim de jogo no mínimo 6 jogadores
(presentes fisicamente 15 min. antes da hora de jogo) e no máximo 10
jogadores.
5.4. Todos os atletas terão que entregar aquando da inscrição, cópia do BI/
Cartão de Cidadão.
6. FORMA DE DISPUTA
A estrutura da prova é da responsabilidade do Andebol Club de Lamego.
6.1. A prova será disputada TxT, com a exceção de haver mais do que seis
equipas por escalão, formando-se grupos, onde se apuram os dois primeiros
de cada grupo para uma fase posterior.
6.2. A estrutura da fase seguinte será definida através de reunião com as
equipas envolvidas.
6.3. Os dois primeiros classificados de cada grupo, ficarão automaticamente
apurados para a fase final do Torneio Andebol de Praia.
6.4. A fase final será disputada em forma de eliminatória (meia final e final).
7. PONTUAÇÕES, CLASSIFICAÇÕES E REGRAS DO JOGO
De acordo com o documento em anexo.
8. ARBITRAGEM
A arbitragem é da responsabilidade da Associação de Andebol de Viseu.
9. TOLERÂNCIA
5 minutos.

10. PRÉMIOS
Prémios para os 3 primeiros classificados de cada escalão e entradas grátis
nas Piscinas Municipais Descobertas de Lamego para todos os participantes.
11. TAXA DE INSCRIÇÃO
A inscrição e participação no torneio é gratuita.
12. HORÁRIO DOS JOGOS
A calendarização do Torneio será divulgada após o término do período de
inscrições e realização do sorteio, sendo afixado no Complexo de Piscinas
Municipais de Lamego. Os horários de jogos e marcações estarão a cargo das
entidades responsáveis pela organização.

Contactos:
Andebol Club de Lamego
andebol.c.lamego@gmail.com
Tiago Oliveira
964402323

