
 

 

REGULAMENTO 

1. Caracterização do Torneio 

O INVICTA CUP é um torneio que se destina à promoção do Andebol Feminino 

na Cidade do Porto, visando o crescimento da modalidade no concelho. 

O torneio é disputado durante 3 dias de competição, com os jogos 

distribuídos pelos dois pavilhões do clube, o Lima A e o Lima B, 

transformando este projecto num evento potenciador do crescimento da 

secção de Andebol do Académico Futebol Clube. 

Durante a presente edição está prevista a participação de vinte equipas, em 

representação de clubes de várias zonas do país e estrangeiro, num total 

aproximado de 380 atletas e 80 dirigentes e treinadores. 

2. Organização 

A organização do torneio é da responsabilidade da secção de Andebol 

Feminino do Académico Futebol Clube. 

Responsáveis: Jorge Lopes: 938464946 – Miguel Figueiredo: 932021737 

3. Datas 

12 a 14 de Abril de 2017. 

4. Alimentação 

No Tropical Burger (Restaurante patrocinador do evento) 

 



5. Alojamento 

 

Escola secundária, em salas. 

Cada equipa terá de deixar à entrada uma caução de 150 € que será devolvida 

no final após verificação do estado das salas. 

 

6. Apoios 

 

Federação de Andebol de Portugal, Associação de Andebol do Porto e demais 

entidades oficiais. 

 

7. Equipas participantes 

 

Participarão no evento as equipas convidadas pela organização, havendo 

lugar ao pagamento de uma taxa de inscrição para custear as despesas 

inerentes à organização do torneio. 

 

8. Identificação das Atletas 

Apenas podem participar no torneio as Atletas portadoras de Cipa, com 

inscrição válida para a época desportiva de 2016/2017. Atletas de equipas 

estrangeiras devem ser portadores de cartão de identificação pessoal. 

9. Escalões Etários 

 

De acordo com o mapa constante do comunicado oficial nº 1 da Federação de 

Andebol de Portugal, podendo cada atleta participar em apenas um escalão. 

 

10. Arbitragem 

 

Da responsabilidade da Associação de Andebol do Porto e Federação de 

Andebol de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Quadros Competitivos 

 

 Escalão  Equipas        1º fase     2º fase       Finais 

 
 
 
 
 
 
Iniciadas 
 

Grupo A 
 
Equipa 1 
Equipa 2 
Equipa 3 
Equipa 4 
 
Grupo B 
 
Equipa 1 
Equipa 2 
Equipa 3 
Equipa 4 
 

 
 
 
Todas X Todas 
     a 1 volta 
 
 
 
 
 
Todas X Todas 
     a 1 volta 

 
 
1º A X 2º B 
 
1º B X 2º A 
 
 
 
 
3º A X 4º B 
 
3º B X 4º A 

Final 1º e 2º 
 
Final 3º e 4º 
 
 
 
 
Final 5º e 6º 
 
Final 7º e 8º 

 

 

 

 Escalão  Equipas       1ª Fase      Finais 

Juvenis 
Juniores 
Séniores 

Equipa 1 
Equipa 2 
Equipa 3 
Equipa 4 

 
Todas X Todas 

a 1 volta 
 
 

Final 1º e 2º 
 

Final 3º e 4º 
 
 

 

12. Regulamento Técnico 

 

   Escalão  Tempo Jogo  Substituições   Pontuação   Time-Out 

  Iniciadas 
   Juvenis 
  Juniores 
  Séniores 

2x25 minutos 
2x25 minutos 
2x30 minutos 
2x30 minutos 

Em Posse bola 
       Livres 
       Livres 
       Livres 

 
 Vitória 3 Pts 
Empate 2 Pts 
 Derrota 1 Pts 

 
      1 por 
     equipa 

 

O acesso à segunda fase será por classificação pontual, sendo em caso de 

empate, desempatado por maior número de golos marcados, seguido de 

menor número de golos sofridos e seguido do menor número de casos de 

disciplina.  



Na 2ª fase o desempate dos jogos será feito logo por marcação de livres de 

sete metros. 

Nas finais o desempate dos jogos será feito por um prolongamento de 5+5 

minutos, seguido da marcação de livres de sete metros. 

 

13. Troféus e prémios 

 

Serão atribuídos troféus aos primeiros classificados de cada escalão e à 

equipa com melhor Fair-Play 

Medalhas e diplomas a todos os participantes. 

Prémios individuais à melhor jogadora, melhor guarda-redes e melhor 

marcadora de cada escalão. 

 

14. Cerimónia de Abertura 

Esta cerimónia terá lugar no dia 12 a partir das 10 horas no pavilhão do Lima 

A e todos os clubes participantes terão de estar representados e sendo 

portadores da sua bandeira. 

 

15. Cerimónia de Encerramento 

Esta cerimónia terá lugar no dia 14 após a última final, onde serão entregues 

todos os troféus e prémios. 

 

16. Protestos 

Serão decididos de acordo com o estabelecido nos Regulamentos Disciplinar e 
Geral da Federação de Andebol de Portugal e Associações; 

 
17. Composição da Comissão Técnica Disciplinar 

A comissão disciplinar será constituída por 3 elementos da A.A. Porto e 1 

elemento da organização. 

AAP-Arbitragem - Rui Freitas 
AAP-Disciplina - Albino Rodrigues 
AAP-Técnico - Pedro Vieira 
Académico F.C. - Paulo Gomes 
 

18. Casos omissos 

Serão decididos pelar organização do torneio e pela comissão constituída no 

art. 17º 

 



   


