
CALE – CLUBE DE ANDEBOL DE LEÇA 

I TORNEIO IBÉRICO DE VETERANAS FEMININAS 

17 DE DEZEMBRO DE 2017 – LEÇA DA PALMEIRA 

 

REGULAMENTO 

1. CATEGORIA 

 
1.1 – O encontro destina-se ao escalão de veteranas femininas. 

 

2. FORMA DE DISPUTA 

 
2.1  Sistema de disputa – Duas meias-finais, 3º /4º lugares e Final. 

2.2 Vencidos de cada meia-final disputarão o jogo de atribuição de 3º/4º lugar. 

2.3 Vencedores de cada meia-final disputarão o jogo da FINAL. 

2.4 Forma de desempate dos jogos: 5 livres de 7 metros - qualquer atleta não 

excluída do jogo pode proceder à marcação dos livres de 7 metros 

2.5 No caso de continuação de empate segue-se a marcação de livres de 7 

metros com morte súbita - as equipas poderão repetir as jogadoras na 

marcação destes livres de 7 metros, que já tenham marcado nos 5 

primeiros. 

 

3. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS 

 
3.1 Pode ser inscrito no torneio, um número ilimitado de atletas, por jogo, 

apenas poderão constar 16 na Lista de Participantes. 

 

 

4. TEMPO DE JOGO 

 

4.1 A duração dos jogos é de 50 minutos, 25 minutos em cada parte.  

4.2 É permitida a solicitação de 2 (dois) “Time-Out” por jogo, um em cada 

parte. 

4.3 O intervalo tem a duração de 10 minutos. 

4.4  Se à hora o jogo a(s) equipa(s) não estiver(em) presente(s), atribuir-se-á 

uma tolerância máxima de 5 minutos após a qual o jogo será cancelado por 
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falta de comparência. À equipa presente será atribuída a vitória com o 

resultado 15-0.  

 

 

5. BOLA 

 

5.1 A bola a utilizar será de tamanho 2. 

 

6. PRÉMIOS 

 
6.1 Serão atribuídos prémios a cada uma das equipas consoante a sua 

classificação do 1º ao 4º lugar. 

 

7. CASOS 

 
7.1 Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Organização. 

 

 

8. Lista de participantes 

8.1 Só poderão jogar atletas, mediante a apresentação do BI / Passaporte. A 

responsabilidade do seguro individual dos participantes no torneio, é dos 

clubes presentes no torneio. 

 

9. Disciplina 

9.1 Qualquer caso de disciplina que aconteça no decorrer da prova, será alvo de 

relatório disciplinar por parte das equipas de arbitragem presentes, sendo 

encaminhados para o Conselho de Disciplina da AAP. 
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10. CALENDÁRIO DE JOGOS 
 

11 HORAS -  CALE vs U.B.F. - BALONMANO VETERANAS PONTEVEDRA 

13 HORAS - A.C. LUSITANOS vs VETERANAS BALONMANO REINO DE LEÓN 

 

17 HORAS - 3º E 4º LUGARES 

19 HORAS - FINAL 

 

 


