
 

MAIS DO QUE UM TORNEIO 

UMA VERDADEIRA EMOÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

A Associação Desportiva Sanjoanense, tem o prazer de convidar o vosso clube 
para participar no XIII Torneio Internacional – Cidade de São João da Madeira 
que se irá realizar nos dias 16,17,18 e 19 de Abril. 

A A.D. Sanjoanense volta a organizer um dos melhores torneios internacionais 
do país, contando sempre com as melhores equipas portuguesas de ambos os 
sexos e outras estrageiras de grande qualidade.  

O torneio realiza-se nos vários pavilhões da cidade, sendo o Pavilhão das 
Travessas a grande referência, visto ter sido utilizado no mundial de andebol 
de 2003 realizado em Portugal. 

      

Pavilhão das Travessas em S. João da Madeira ( capacidade max. 4500 pessoas) 

      

Pavilhão Paulo Pinto  Pavilhão da A.D.Sanjoanense 

Para além de um alto índice de competitividade prometemos muita diversão e 
convívio. 
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QUADRO COMPETITIVO 

Nº de equipas: 48 

• Masculino 
o 4 escalões (Infantis; iniciados; Juvenis, Júnior) 

o 6 equipas por escalão 

• Feminino 
o 4 escalões (Infantis; iniciados; Juvenis, Sénior) 

o 6 equipas por escalão 

Escalões  

• Infantis (2001;2002) 

• Iniciados (1999; 2000) 

• Juvenis (1998; 1997; 1996) 

• Junior (1995; 1994) 

 

Duração e Estrutura 

• 4 Dias 
o 3 Dias de competição  

o Manhã de Sábado para finais (1 jogo por equipa) e cerimónia de 

encerramento 

o 96 Jogos; 700 atletas 

DATAS 

• 16, 17, 18 e 19 de Abril de 2014 

• Não haverá cerimónia de abertura, pelo que as equip as são 

responsáveis por garantir a presença no 1º jogo. 

As inscrições serão limitadas e aceites por ordem de chegada. 
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INSCRIÇÃO 

Valor de inscrição por equipa (valido para todas as  opções): 

50,00 € - A liquidar até 05 de Março (Nesta altura devem escolher uma das 3 
seguintes opções) 

A) Valor de inscrição por atleta/participante (tudo  incluído) 

35,00 € - A liquidar no momento da chegada 

A inscrição Inclui: 

• Alojamento (sala de aula com colchões) 

• Pequeno-almoço (Quinta, Sexta e Sábado) 

• Almoço (Quarta, Quinta, Sexta e Sábado) 

• Jantar (Quarta, Quinta e Sexta) 

 

B) Valor de inscrição por atleta/participante (regi me de almoço) 

25,00 € - A liquidar no momento da chegada 

A inscrição Inclui: 

• Almoço (Quarta, Quinta, Sexta e Sábado) 

 

C) Valor de inscrição por atleta/participante  

18,00 € - A liquidar no momento da chegada 

A inscrição Inclui: 

• Apenas a presença no Torneio 

Nota: 

-O abastecimento de água para os jogos é da responsabilidade de cada 

equipa. 

-No caso de haver equipas que necessitem da dormida de quarta (16) para 

quinta (17), a organização tem o prazer de disponibilizar o alojamento mais 



 

5 

 

cedo sem custos adicionais, no entanto não garante qualquer refeição que não 

esteja incluída nos pontos anteriores. 

 

Contactos:pt 

ADS sede: 00351 256822214 José Pedro: 00351 9198422 38   

Manuel Andrade: 00351 917533904 

e.mail: sede@ads. 

Por favor solicitem a ficha de inscrição: 

 

 

  



 

6 

 

 

REGULAMENTO 

XIII Torneio Internacional Andebol “Cidade de S. Jo ão da Madeira.” 

 

1.- FORMA DE DISPUTA 

Numa 1ª fase, participarão 6 equipas por cada escalão e os jogos serão 
disputados no regime de todos contra todos a uma volta.  

Na 2ª fase, as equipas disputam mais um jogo para apuramento da respectiva 
classificação final, de acordo com o lugar que ocuparam na 1ªfase. 

Ou seja: 

Entre o 1º classificado e o 2º classificado para apurar o 1º classificado; 

Entre o 3º classificado e o 4º classificado para apurar o 3º classificado 

E assim sucessivamente. 

 

2. CATEGORIA 

2.1. O Torneio é destinado à categoria de Infantis; iniciados  juvenis e juniores 
masculinos e Infantis; iniciados  juvenis e seniores femininos. 

 

3. EQUIPA 

3.1. Cada equipa é constituída até um máximo de 16 jogadores por jogo. 

3.2. Um máximo de 7 jogadores por equipa (6 jogadores de campo e 1 guarda 
redes) poderá estar dentro de campo. Os restantes atletas, deverão 
permanecer sentados na sua área de substituição. 

 

4. BOLA 

4.1. A bola a utilizar, terá a dimensão regulamentar. 
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5. TEMPO DE JOGO 

5.1. O tempo de jogo será de 50 minutos, divididos em duas partes de 25 
minutos, com intervalo de 10 minutos. 

 

5.2. É permitida a solicitação de um “Time Out” em cada parte para cada 
equipa. 

 

6. PONTUAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES 

6.1. As pontuações serão atribuídas da seguinte forma: 

Vitória – 3 pontos Empate – 2 pontos Derrota – 1 ponto 

6.2.1. 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 menor número de golos sofridos na respectiva fase; 

e) Pelo maior número de golos marcados na respectiva fase; 

 

6.3. Nos jogos da 2ª fase, 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). 

 

7. PROTESTOS 

7.1. Serão admitidos protestos, desde que o declarem ao delegado no boletim 
de jogo e o confirmem até 60 minutos após o termo do jogo. O delegado terá 
de entregar a confirmação do protesto junto do Secretariado do Torneio. 
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7.2. Os protestos serão julgados por um comité técnico da responsabilidade da 
ADS. 

 

7.3. Das decisões do Comité técnico não haverá qualquer recurso. 

 

8. TROFÉUS 

8.1. Será atribuído um troféu a todas as equipas participantes.  

8.2. Será atribuído um troféu ao Melhor Jogador e Melhor Guarda-Redes. 

8.3. Os troféus definidos em 8.2 serão votados por todos os treinadores até ao 
final da 1ª Fase. 

 

9. SECRETARIADO 

9.1. 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, nomeações das equipas 
de arbitragem e eventuais castigos aplicados. 

9.2. 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. 

 

10.CASOS OMISSOS 

10.1. Os casos omissos serão decididos pela Organização, de acordo com o 
Regulamento da Federação de Andebol de Portugal. 
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A Associação Desportiva Sanjoanense é um dos mais eclécticos clubes de 
Portugal, mantendo várias secções em simultâneo (Futebol; Basquetebol; 
Hoquei em patins; Ginástica; Atletismo e Andebol). Com excepção do Futebol 
todas as modalidades competem em masculino e feminino. 

Neste momento a secção de Andebol têm 14 equipas em competição: 

Masculino:   

Bambis (sub9); Minis (sub11); Infantis (sub13); Iniciados (sub15); Juvenis 
(sub18); Juniores (sub 21); Seniores, Veteranos (+35) 

Feminino:   

Bambis (sub9); Minis (sub11); Infantis (sub13); Iniciados (sub15); Juvenis 
(sub18); Seniores. 

Na presente época todas as equipas de formação disputam os lugares cimeiros 
dos campeonatos nacionais em que estão inseridos. 

A equipa sénior masculina disputa a  2ª Divisão. 

A equipa sénior feminina disputa a 2ªDivisão. 
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Palmarés nacional do andebol da A.D.Sanjoanense 

 

Seniores Masculinos 

1981-1982 Campeão Nacional da 2ª Divisão 

1982-1983 Campeão Nacional da 1ª Divisão 

2001-2002 Campeão Nacional da 3ª Divisão 

 

Juniores Masculinos 

1999-2000 Campeão Nacional da 2ª Divisão 

 

Minis Masculinos 

2010-2011 Campeão Nacional  

 

Juvenis Femininos 

2006-2007 Campeão Nacional  

 

Infantis Femininos 

2007-2008 Campeão Nacional  

2008-2009 Campeão Nacional  

2012-2013 Campeão Nacional 
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A edição de 2013 do Torneio Internacional de Andebo l “Cidade de S.João 
da Madeira” Andebolmania, foi um grande sucesso. 

Num ambiente de festa foi disputado um torneio com um índice 
competitivo muito bom. 

A classificação: 

 

Mensagens recebidas: 

“Sólo cabecalificar como espectacular la participación de nuestros equipos cadetes e infantiles en el torneo 

celebrado en San Joao de Madeira. 

Muchos equipos participantes, entre ellos el BM Aragón, en Monobar de Alicante, el Fafe, las selecciones de Aveiro, 

el local Sanjoanense, un equipo português también llamado Oleiros…Instalaciones incréibles y una organización 

volcada en que la estancia fuese sencilla y placentera. Todos los equipos compatían la misma instalacion para 

dormir por lo que la convivencia y las festas fueran continuas. 

En lo deportivo nuestros equipos dieron la cara en todo o momento, consiguiendo dos meritorios segundos puestos 

en ambas categorias, a pesar de acudir com equipos mermados de efectivos, especialmente el cadete masculino. 

Pudiendo aprovechar la ocasionpara que jugadores que nunca habian acudido a Torneos de este tipo se soltasen y 

acabasen disfrutando de lo lindo.Repetiremos la experiencia de manera habitual en el futuro, ya que todos deseaban 

volver ya a outro torneo.Asociasíon Artabro (Espana)” 


