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Regulamento do Torneio 

1. A organização deste torneio está a cargo do Clube Desportivo Feirense e todas as questões com 

elas relacionadas serão da sua inteira responsabilidade. 

2. O torneio é destinado no Masculino aos escalões Minis (nascidos em 06 e 07), Infantis (nascidos 

em 04 e 05), Iniciados (nascidos em 02 e 03), Juvenis (nascidos em 00 e 01) e no Feminino 

escalões, Minis (nascidas em 07 e 08), Infantis (nascidas em 05 e 06), Iniciados (nascidas em 02 

e 03), Juvenis (nascidas em 01 e 02). 

3. O torneio disputa-se da seguinte forma: 

4 grupos, sendo cada um constituído por 4 equipas.  

MASCULINO 

Minis (16 equipas), Infantis (16 equipas), Iniciados (16 equipas) e Juvenis (16 equipas)  

FEMININO 

Minis (8equipas), Infantis (8 equipas), Iniciados (8 equipas) e Juvenis (8 equipas) 

4. Divisão das equipas segundo técnica pedagógica 

 Minis Infantis Iniciados Juvenis 

Bola 
N.º 0 

 48 a 50cm 
N.º 1 

50 a 52cm 

MASC FEM MASC FEM 

N.º 2  
54 a 56cm 

N.º 1  
50 a 52cm 

N.º 3 
 58 a 60cm 

N.º 2  
54 a 56cm 

Tempo 
 de  

Jogo 

2x20 min 2x20 min 2x25 min 

 

5 minutos de Intervalo 

Em caso de empate, no final do tempo regulamentar, não haverá 

prolongamento, com excepção dos jogos da 2ª fase, onde haverá 

desempate através da marcação de livres de 7 metros (5 para 

cada equipa, caso persista o empate, 1 para cada equipa até 

desempatar). 

Substituições  Só com posse de bola Livre 

Defesa  Proibidas defesas mistas Livre 

Desconto de 
tempo 

 
1 por equipa, só nas finais 1º e 2º em cada escalão 

Número de 
Jogadores 

 
Máximo de 16 atletas inscritos no boletim de Jogo 
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5. Em tudo o mais, os jogos realizar-se-ão pelas regras da Federação de Andebol de Portugal. 

6. 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 

7. 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, 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 correcta classificação, esta será efetuada por sorteio. 

8. Cada comitiva será composta por um máximo de 16 atletas e 2 treinadores/dirigentes.  

9. A nomeação dos árbitros será da responsabilidade da Associação de Andebol de Aveiro. 

10. Os jogos serão efetuados no Pavilhão da Lavandeira, Pavilhão da Escola Secundária de Santa 

Maria da Feira, Pavilhão da Escola E.B.2,3 Fernando Pessoa em Santa Maria da Feira, Pavilhão 

de Lourosa, Pavilhão do Agrupamento de Escolas de Arrifana, Pavilhão Gimnodesportivo de 

Maceda em Maceda – Ovar, Pavilhão Gimnodesportivo de Arada em Arada – Ovar, Pavilhão da 

Escola Secundária da Silva Correia em S. João da Madeira, Pavilhão Gimnodesportivo de S. 

João de Vêr e Pavilhão de S.Paio de Oleiros. 

11. Em todos os casos passíveis de protesto de jogo e de ação disciplinar, aplica-se o regulamento 

geral da Federação Portuguesa de Andebol e da Associação de Andebol de Aveiro. Para o 

efeito, será constituída uma comissão técnico-disciplinar por 3 elementos. 

12. A identificação de todos os participantes far-se-á através de CIPA ou Bilhete de Identidade 

(equipas estrangeiras). A entrega destes respetivos documentos ocorrerá no momento de 

levantamento de toda a informação sobre o torneio. 

13. As equipas participantes do Feira Andebol Cup 2017 participarão na cerimónia de encerramento. 

14. Serão atribuídos troféus, 1º ao 16º classificado nos escalões masculino de Minis, Infantis, 

Iniciados, Juvenis e do 1º ao 8º Classificado aos escalões Femininos de Minis, Infantis, Iniciados 

e Juvenis. 

15. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização e das suas decisões não haverá recurso. 
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Contactos 

Prof. Manuel Gregório 

Telemóvel: 00351 914 378 555  

Email: andebol@cdfeirense.pt; comunicacao.andebol@cdfeirense.pt e manuelgregorio@cdfeirense.pt 

Endereço Postal: Avenida 25 de Abril, nº14 – Apartado 27  

4524-909 Santa Maria da Feira  
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