I TORNEIO COSTA DOIRO PÁSCOA – 2014

REGULAMENTO
1º - A Organização deste Torneio está a cargo do Andebol Clube Costa Doiro e todas as
questões com ele relacionadas serão de sua inteira responsabilidade.
2º - O Torneio é destinado aos escalões de JUVENIS MASCULINOS (nascidos em
1996/1997/1998).
3º - O Torneio disputa-se nos seguintes sistemas:
Participam 6 equipas
1ª Fase: Todos contra todos a 1 volta (2 Séries) (as equipas que descansam realizam
jornada cruzada contando os pontos para as respectivas classificações).
2ª Fase: 1º Série A X 1º Série B (Final)
2º Série A X 2º Série B (Apuramento do 3º e 4º Class.)
3º Série A X 3º Série B (Apuramento do 5º e 6º Class.)
4º - Os jogos terão dois tempos de 30’ com 10’ de intervalo. Em caso de empate no final
do tempo regulamentar não haverá prolongamento, excepto na 2ª Fase onde haverá
lugar a um prolongamento de 10’ dividido em duas partes de 5’ cada, sem intervalo,
trocando as equipas de campo. Se o empate se mantiver, proceder-se-à à marcação de
livres de 7 metros de acordo com o R.G.P. da F.A.P. e Associações.
5º - Em tudo o mais, os jogos reger-se-ão pelas regras da F.A.P. e I.H.F.
6º - A Classificação, na primeira Fase, será estabelecida de acordo com o maior número
de pontos obtidos por cada equipa, tendo em conta a tabela da pontuação:
•
•
•
•

Vitória – 3 pontos
Empate – 2 pontos
Derrota – 1 ponto
Falta de Comparencia – 0 pontos

7º - Os critérios de classificação em caso de empate entre duas ou mais equipas serão,
por ordem, os seguintes:
a) O número de pontos obtidos nos jogos entre as equipas empatadas;
b) A diferença entre golos marcados e sofridos, nos jogos entre as equipas
empatadas;
c) A diferença entre golos marcados e sofridos em todos os jogos;
d) O maior número de golos marcados;
e) Caso não se obtenha uma correcta classificação, esta será efectuada por sorteio.
8º - Cada comitiva será composta por um máximo de 18 pessoas.
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9º - A nomeação dos árbitros será da responsabilidade da A.A. Algarve e F.A.P.
10º - O Torneio realizar-se-á de 11 a 13 de Abril de 2014.
11º - Os jogos serão efectuados nos Pavilhões da Escola Secundária Gil Eanes e
Pavilhão Municipal conforme calendário a distribuir oportunamente.
12º - Protesto de jogos e Regulamento Disciplinar:
•
•

Em todos os casos passíveis de protesto de jogo e de acção disciplinar, aplica-se
o R.G.P. da F.A.P. e Associações.
Para o efeito será constituída uma comissão técnica-disciplinar composta por 3
elementos.

13º - A Comissão Técnica-Disciplinar será constituída por Carlos Rodrigues (Técnico
do ACCD), Mário Miguel (Dirigente da AAA) e um representante do Conselho de
Arbitragem da FAP/AAA.
14º - A identificação de todos os participantes far-se-á exclusivamente através de
CIPA para os participantes de equipas nacionais e através de B.I. ou Passaporte para os
participantes de equipas estrangeiras.
15º - Serão atribuídos os seguintes prémios:
1º ao 3º classificados
Equipa participante
Melhor Jogador de Campo
Melhor Guarda-Redes
Taça Disciplina
Troféu Fair-Play
Lembranças para todos os participantes

Troféu
Troféu
Troféu
Troféu

16º - Os casos omissos serão resolvidos pela Organização e das suas decisões não
haverá recurso.

A Organização
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