5º Torneio de Andebol Cidade de Castelo Branco-Páscoa 2017.

REGULAMENTO
. ORGANIZAÇÃO
. Associação de Andebol de Castelo Branco.
Ildeu Correia Responsável pelo Torneio.
Paula Mugeiro Responsável pelo departamento de arbitragem da Associação de
Andebol de Castelo Branco.
. Associação Desportiva Albicastrense.
António Mata Responsável pela alimentação.
. Federação Portuguesa de Andebol.
.Câmara Municipal de Castelo Branco.
. Junta de Freguesia de Castelo Branco.

. PARTICIPANTES
. As equipas participantes foram convidadas pela Organização, nos escalões de,
Minis (mistos), Infantis Masculinos / femininos e Iniciados Masculinos / Femininos.
. A participação neste Torneio terá um custo de 25 euros por participante, limitado
a 14 atletas e um treinador e um dirigente, este valor terá de ser pago ate dia 15
de Fevereiro de 2017.
Este valor inclui o alojamento em salas de aulas com colchões do desporto escolar,
também esta incluído as 8 refeições e os pequenos-almoços.
. As equipas devem se constituída por um máximo de 14 jogadores 1 Treinador e 1
Dirigente.
. Por cada elemento a mais na comitiva terá um custo de 30 euros.

. IDENTIFICAÇÃO
. Todos os Atletas devem estar inscritos na Federação Portuguesa de Andebol.
. Também é obrigatório o Cartão de cidadão dos jogadores.
. A identificação dos participantes é feita com o cartão CIPA ou Cartão de
Cidadão/BI.
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As equipas ficam hospedados na Escola Secundaria de Amato
Lusitano.
Todas as refeições são servidas na Escola Secundaria de Amato
Lusitano.

1. FORMA DE DISPUTA

. Este torneio é constituído pelos seguintes escalões:
. Minis (Mistos)
. Infantis masculinos
. Infantis femininos
. Iniciados masculinos
. Iniciados femininos
1.1 Os grupos e a ordem dos jogos do torneio serão designados pela organização e

não poderão ser colocados em causa por nenhum dos participantes. Na 1º fase,
as equipas estarão divididas em duas series (A e B) e disputam os jogos no
regime de todos contra todos, todos a uma volta. Na 2º fase, s equipas disputam
mais um jogo de apuramento de acordo com a classificação obtida na 1º fase.
1.2 Na fase final as equipas disputam um último jogo para definir a respetiva
classificação final.

Ou seja:
Jogo 1 – Entre o 1º classificado da serie A com o 2º classificados da serie B;
Jogo 2 – Entre o 2º classificado da serie A com o 1º classificados da serie B;
Jogo 3 – Entre o 3º classificado da serie A com o 4º classificados da serie B;
Jogo 4 – Entre o 4º classificado da serie A com o 3º classificados da serie B;
Apuramento do 7º e 8º classificado – Vencido do jogo 3 com o vencido do jogo 4.
Apuramento do 5º e 6º classificado – Vencedor do jogo 3 com o vencedor do jogo 4
Apuramento do 3º e 4º classificado – Vencido do jogo 1 com o vencido do jogo 2
Apuramento do 1º e 2º classificado – Vencedor do jogo 1 com o vencedor do jogo 2.
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1.3 Os jogos serão disputados de acordo com as regras e regulamento da
Federação de Andebol de Portugal (FAP).
1.4 O tempo de aquecimento no recinto de jogo para o início do jogo é de
5 minutos.

2. CATEGORIA

2.1. No escalão de minis podem jogar os jogadores nascidos em 2006/2007 e
2005/2006 por ser misto.
No escalão de Infantis masculinos podem jogar jogadores nascidos em 2003/2004.
No escalão de Infantis Femininos podem jogar jogadoras nascidas em 2004/2005.
No escalão de Iniciados masculinos podem jogar jogadores nascidos em 2001/2002.
No escalão de Iniciados Femininos podem jogar jogadoras nascidas em 2002/2003.

3. Duração dos jogos e mapas de idades.

Categorias

Tempo de jogo

Intervalo

Minis (Mistos)

2 x 15 minutos

5 Minutos

Infantis Masculinos

2 x 20 minutos

5 Minutos

Infantis Femininos

2 x 20 minutos

5 Minutos

Iniciados Masculinos

2 x 25 minutos

5 Minutos

Iniciados Femininos

2 x 25 minutos

5 Minutos

4. BOLA
4.1. A bola a utilizar, terá a dimensão regulamentar e será da marca Select para os minis
(48 a 50 cm). Para os infantis (50 a 52 cm) e os iniciados masculinos ( 54-56 cm),
iniciados femininos ( 50-52 cm) com forme o regulamento da (FAP).
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5. PONTUAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES
5.1. As pontuações serão atribuídas da seguinte forma:
Vitória – 3 pontos
Empate – 2 pontos
Derrota – 1 ponto
Falta de comparência: 0 pontos

5.2. Em caso de igualdade pontual, no final da 1ª fase, aplica-se o disposto no
Regulamento Geral da Federação de Andebol de Portugal, Titulo 11, artigo 13º:

5.2.1. No caso de igualdade dos pontos, no final da 1ª fase, a classificação será
efectuada da seguinte forma:
a) Pelo número de pontos obtidos no jogo entre si;
b) Pela diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre as equipas empatadas;
c) Pela diferença de golos marcados e sofridos entre todas as equipas;
d) Pelo maior número de golos marcados na respetiva fase;

5.3. Nos jogos da 2ª parte, caso as equipas acabem empatadas até ao final do tempo
regulamentar, após um intervalo de 5 minutos, cada equipa, nomeia 5 jogadores, que
executam 5 livres de 7m de forma alternada.
Caso o empate ainda persista ao fim das 5 primeiras execuções de cada equipa, o
método da “morte súbita” será aplicado e cada equipa irá nomear outra vez 5 jogadores
(que poderão ser os mesmos).

5º Torneio de Andebol Cidade de Castelo Branco-Páscoa 2017.

6. PROTESTOS
6.1. Os protestos serão avaliados pela Comissão Disciplinar da Associação de Andebol de
Castelo Branco.

6.2 A equipa que abandone o campo, durante o jogo, será imediatamente expulsa do
torneio.
6.3 Será marcado falta de comparência, a equipa que não se apresente á hora de início
do jogo, no respetivo campo, havendo uma tolerância de 15 minutos. A equipa que
cometa duas faltas de comparência será proibida de continuar no torneio.
7. Equipamentos.
Cada equipa devera apresentar dois ou mais jogos de equipamentos diferentes, de modo
poder permuta-los quando haja risco de o seu equipamento se confundir com o da
equipa adversaria. Será obrigado a mudar de equipamento, a equipa que estiver a jogar
em casa.
8. Arbitragem
Os jogos serão arbitrados por árbitros dos quadros da (FPA) e da Associação de
Andebol de Castelo Branco.

9. TROFÉUS
9.1. Será atribuído um troféu a todas as equipas participantes.
9.1.1 Será atribuído um troféu ao melhor marcador do Torneio.
9.2. Será atribuído um troféu ao melhor Jogador e ao melhor Guarda-Redes.
9.3. Os troféus definidos em 9.2 serão votados por todos os treinadores até ao final da 1ª
parte do Torneio (Obrigatório).
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10. SECRETARIADO

10.1. Diariamente a Organização emitirá um comunicado, onde irá constar informações
pertinentes para o bom funcionamento do Torneio, os resultados do dia, as possíveis
alterações no calendário de jogos e eventuais castigos aplicados.
10.2. É da responsabilidade dos delegados dos clubes a recolha do Comunicado no
Secretariado.
No caso de não recolherem o Comunicado, serão responsáveis por qualquer
consequência que daí advenha.

11.CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos serão decididos pela Organização, de acordo com o
Regulamento da Federação de Andebol de Portugal.

Obs:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Castelo Branco, Abril de 2017.

