ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE ÁGUAS SANTAS
Instituição de Utilidade Pública
Fundada em Novembro de 1962

TORNEIO DE PREPARAÇÃO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE AGUAS SANTAS
(Iniciados Masculinos)
REGULAMENTO


Organização
o Associação Atlética de Águas Santas



Apoios
o
o
o
o
o

Câmara Municipal da Maia
Junta de Freguesia de Águas Santas
Milaneza
Salming Portugal
Vitalis



Datas de realização e local dos jogos
o 9 e 10 de Setembro de 2017
o Pavilhão da A.A. Águas Santas



Equipas convidadas
o A.A. Águas Santas
o ABC - Braga
o B.E.C.A.
o C.D. S.Bernardo



Forma de disputa e questões de ordem desportiva e regulamentar
o O Torneio disputa-se no sistema de TxT a uma volta.
o Os jogos serão divididos em 3 partes de 20 minutos, sendo cada parte pontuada da seguinte forma:
dois pontos para a vitória, um ponto para o empate e zero pontos para a derrota.
o O resultado final de cada jogo é pontuado da seguinte forma: vitória três pontos, empate dois pontos,
derrota zero pontos.
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o

o
o



Forma de desempates:
 Pelo numero de pontos obtidos nos jogos entre as equipas empatadas.
 Pela maior diferença de partes de 20 minutos ganhas e perdidas entre as equipas empatadas.
 Pela diferença de golos entre as equipas empatadas
 Pelo menor numero de golos sofridos entre as equipas empatadas
 Pela goal avarage total
o Quando o desempate se fizer entre duas ou mais equipas as alíneas aplicamse sucessivamente. Exemplo: no caso de três equipas empatadas, se uma
desempata na alínea b) as outras continuam no processo aplicando a alínea
c) e seguintes, se for caso disso, não se voltando atrás.
Só podem participar no Torneio atletas e oficiais, com inscrição válida para a época 2017/2018
Cada equipa pode utilizar por jogo, 16 jogadores, inscritos no Boletim de Jogo.

Calendário de jogos

o

o

Sábado, dia 9 de Setembro


Jogo 1

12:00 horas

C.D. S. Bernardo

------

ABC



Jogo 2

15:00 horas

A.A. Aguas Santas

------

B.E.C.A.

Domingo, dia 10 de Setembro


Jogo 3

10:00 horas

C.D. S. Bernardo

------

A.A. Aguas Santas



Jogo 4

11:45 horas

ABC

------

B.E.C.A.



Jogo 5

16:00 horas

B.E.C.A.

------

C.D. S. Bernardo



Jogo 6

17:45 horas

A.A. Aguas Santas

------

ABC



Quadros de Arbitragem
o A indicar pela Federação de Andebol de Portugal



Comissão Técnica/Disciplinar
o A indicar pela Federação de Andebol de Portugal



Casos Omissos
o Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica conforme Regulamento Geral da FAP e
Associações.
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