Torneio
Santan’andebol 2013 Páscoa
Regulamento do Torneio
Torneio de Andebol destinado aos escalões de infantis e iniciados
Escalão de infantis para atletas nascidos a partir do ano de 2000
Escalão de iniciados para atletas nascidos de 1998 até 1999

O Torneio disputa-se no seguinte sistema:
Dia 23 Março - Meias-finais
Dia 24 Março - Finais

1.EQUIPA
1.1. Cada equipa é constituída até um máximo de 14 jogadores por jogo
1.2 Um máximo de 7 jogadores por equipa (6 jogadores de campo e 1 guarda redes) poderá
estar dentro do campo. Os restantes atletas deverão permanecer sentados na sua área de
substituição.

1.3. A identificação nos jogos, tanto para atletas como para treinadores e dirigentes, será feita
através do cartão CIPA.

2.BOLA
2.1. A bola a utilizar, terá a dimensão regulamentar exigida pela FAP e deverá ser apresentada
no começo do jogo.

3. TEMPO DE JOGO
3.1. O tempo de jogo será de 2 x 25 min + 10 min de intervalo para o escalão de infantis e de
2 x 30 min + 10 min de intervalo para o escalão de iniciados.
3.2. É permitida a solicitação de Time Out de acordo com o previsto no regulamento da FAP.

4. REGRAS
4.1. As regras do jogo são Regras Oficiais da FAP.
4.2. Regras técnicas-especificas.
4.2.1. Só são permitidas substituições quando a equipa está posse de bola.
4.2.2. Não é permitido as equipas recorrer a estratégia de defesa mista

5. FORMA DE DISPUTA
5.1. Prova a eliminar, jogando no Sábado as meias-finais e no domingo os 3º/4º lugares e as
finais.
5.2. Em caso de empate no final do tempo regulamentar após intervalo de 5 minutos será
realizado uma serie de 5 livres de 7 metros.
5.3. Caso o empate ainda persista ao fim das 5 primeiras execuções de cada equipa, o método
da “morte súbita” será aplicado.

6. ARBITRAGEM
6.1. Está a cargo dos quadros da Associação de Andebol do Porto.

7. PROTESTOS

7.1. Os protestos serão julgados por um comité do torneio.
7.2. Das decisões do Comité do torneio não haverá qualquer recurso.

8.TROFÉUS
8.1. Será atribuído um trofeu a todas as equipas participantes e medalhas para todas as
equipas.
8.2.Será atribuído um trofeu ao Melhor Jogador e Melhor Guarda-Redes
8.3.Os trofeus definidos em 8.2. serão votados por todos os treinadores participantes.

9.SECRETARIADO
9.1. A Organização sempre que for necessário emitirá informações pertinentes para o bom
funcionamento do Torneio.

10.CASOS OMISSOS
10.1.Os casos omissos serão decididos pela Organização, de acordo com o Regulamento da
Federação de Andebol de Portugal.

11. APOIOS E PATROCINIOS
11.1 Apoios: Camara Municipal da Maia, Federação de Andebol de Portugal, Associação de
Andebol do Porto.

11.2 Patrocínios: Restaurante/Take -Away “O Baia”, “Unicer”, “Marnuk”, “Café Serrano”,
Escola de dança ``Ginoarte``; “Padaria de Santana”

