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1 . ORGANIZAÇÃO

O XIV Torneio Professor Manuel Ribeiro 2018 é uma organização do Centro Social da

Juventude de Mar com o Apoio da Câmara Municipal de Esposende , realiza-se nos dias

9 a 12 de Fevereiro, no Concelho de Esposende, para os seguintes escalões:

Veteranas Femininas

Juvenis  Femininas (nascidas em 2001 e 2002 ou aptidão)

Iniciadas Femininas (nascidas em 2003 e 2004 ou aptidão)

Infantis (nascidas em 2005 e 2006 ou aptidão)

2. LOCAIS DE JOGO

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

1. Pavilhão do Centro Social da Juventude de Mar

2. Pavilhão da Escola António Correia de Oliveira

3. Pavilhão da Escola Secundária Henrique Medina

4. Pavilhão Municipal de Esposende (Fão) (alternativa)

3. PARTICIPANTES

Inscrições por convite a equipas de Clubes, Associações, Escolas e outros grupos

desportivos devidamente organizados e federados.
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4. IDENTIFICAÇÃO

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

corrente e Cartão de Cidadão Europeu/Passaporte para atletas de equipas

estrangeiras.

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

receção das equipas.

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

servirá para efetuar 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 Braga.

5. DURAÇÃO DE JOGOS – JUVENIS, INICIADAS ,INFANTIS e VETERANAS

Os jogos terão a duração de 50 minutos divididos por 2 partes de 25 minutos para

Juvenis, Iniciadas, Infantis e Veteranas, sendo permitido a utilização de um desconto de
tempo por jogo. O intervalo será de 5 minutos em Juvenis, Iniciadas e Infantis e 10

minutos no escalão de Veteranas.

As jogos de atribuição de classificação final, terão a duração de 60 minutos,

divididos por 2 partes de 30 minutos, sendo permitido a utilização de um desconto de
tempo por parte.

6. FORMA DE DISPUTA

JUVENIS/INICIADAS/INFANTIS
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Será constituído por um grupo de 6 equipas, que jogarão todos contra todos a uma

volta. Depois para apuramento de classificação o 1º e 2º apurarão o vencedor, 3º e 4º, 5º

e 6º, jogarão entre si para definir a restante classificação.

VETERANAS

Será constituído por um grupo de 4 equipas, que jogarão todos contra todos a uma

volta. 

O 1º classificado será o vencedor.

NOTA:

No caso de igualdade pontual no final das fases ou torneio , 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 – Pontuação Fairplay (menor números de exclusões no total dos jogos disputados)

7. REGULAMENTO GERAL

De acordo com o Regulamento Geral da Federação de Andebol de

Portugal para a época 2017/2018. Consultar: www.fpa.pt

8. REGULAMENTO ESPECIAL

http://www.fpa.pt
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De acordo com o estabelecido pela Direcção Técnica do Torneio é obrigatório a utilização

de todos os atletas inscritos na lista de participantes.

Exceção feita a atletas inscritos e que apresentem ao inicio do jogo algum tipo de

limitação fisíca.

9. ARBITRAGENS

As arbitragens estarão a cargo dos quadros da Associação de Andebol de Braga

regulamentada pela Federação de Andebol de Portugal.

10. 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.

1. Membro da Organização (António Cepa)

2. Membro da Câmara Municipal (a designar pela CME)

3. Membro da arbitragem (a designar pela AAB)

11. 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 Centro Social da Juventude de Mar.

12.  ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS

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

ainda os troféus por escalão de:
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Melhor jogadora.

Melhor guarda-redes.

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

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.

 Os treinadores não podem votar em jogadores da sua equipa.

13. ESTADIA / ALIMENTAÇÃO

As equipas ficarão instaladas na Escola António Correia de Oliveira 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 António Correia de Oliveira.

O Secretariado do torneio ficará instalado na Escola António Correia de Oliveira.

14. TAXAS DE INSCRIÇÃO

As equipas estão isentas de qualquer taxa.

Por Participante : 30€

15 . ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO
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A Organização do Torneio não se responsabiliza, por quaisquer incidentes que ocorram

durante os jogos ou durante a estadia das equipas em Esposende.

Os atletas terão de estar inscritos correctamente da FPA e ter aptidão fisíca e seguro de

acidentes pessoais desportivos.

As equipas são responsáveis por quaisquer danos que as comitivas causem durantea

estadia/participação no XIV Torneio Professor Manuel Ribeiro 2018.

16. PROGRAMA GERAL

Receção das equipas: a partir de dia 9 de Fevereiro das 20h00 até as 23h00..

Reunião técnica: 10 de Fevereiro de 2017 ás 9:00 horas.

                          - Entrega do Regulamento a cada equipa;

                        - Entrega das identificações dos atletas por parte dos clubes participantes

       à organização, para ficarem em regime de concentração.

17 . RESPONSÁVEIS POR EQUIPA

Cada equipa terá um responsável que no final do torneio irá verificar juntamente com um

membro da organização se o alojamento onde a equipa ficou instalada se encontra nas

devidas condições.

18. CASOS OMISSOS

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

recurso.

Esposende , 1 DE JANEIRO DE 2018

A ORGANIZAÇÃO




