
 
 

REGULAMENTO 

 

1º. A realização do I Bernas Cup 2013 – Torneio Internacional de Aveiro, realiza-se em dois fins-de-

semana distintos. O primeiro fim-de-semana - nos dias 7, 8 e 9 de Junho de 2013 - está reservado para os escalões 

de Séniores, Juniores e Juvenis Masculinos e Femininos. Nos dias 14, 15 e 16 de Junho de 2013 realiza-se o torneio 

para os escalões mais jovens de Iniciados, Infantis e Minis Masculinos e Femininos, Bambis (mistos).  

Temos como grandes objetivos a divulgação do desporto, em particular do andebol, a promoção da região, 

e dar o máximo de visibilidade aos nossos parceiros (apoios institucionais, autarquias, associações, clubes, 

patrocinadores, etc.). 

 

2º. A organização do Bernas Cup 2013 é responsabilidade do Centro Desportivo de S. Bernardo. 

 

3º. Datas: 

- 7, 8 e 9 de Junho de 2013 para os escalões de Séniores, Juniores e Juvenis; 

- 14, 15 e 16 de Junho de 2013 para os escalões de Iniciados, Infantis, Minis e Bambis. 

 

4º. Os jogos serão efetuados nos seguintes locais de jogos: 

- Pavilhão Centro Desportivo de S. Bernardo; 

- Campos Exteriores do Centro Desportivo de S. Bernardo; 

- Pavilhão da Escola Secundária Jaime Magalhães Lima; 

- Pavilhão da Escola EB 23 de Aradas; 

-Pavilhão Aristides Hall (Universidade de Aveiro); 

- Pavilhão de Angeja; 

- Pavilhão da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré; 

- Pavilhão da Escola EB 23 da Gafanha da Nazaré; 

- Pavilhão da Gafanha da Encarnação; 

- Pavilhão da Gafanha do Carmo; 

 

5º. O I Bernas Cup – Torneio Internacional de Aveiro 2013 conta com o apoio das seguintes instituições: 

  - Federação de Andebol de Portugal; 

- Associação de Andebol de Aveiro; 



 
 

- Câmara Municipal de Aveiro; 

- Câmara Municipal de Ílhavo; 

- Junta de Freguesia de São Bernardo. 

 

6º. As equipas participantes no Bernas Cup 2013 serão convidadas pela Organização e terão de efetuar o 

pagamento da respetiva Taxa de inscrição. 

 

7º. A identificação dos participantes deverá ser feira através da apresentação dos respetivos CIPAS ou 

Bilhetes de Identidade (equipas estrangeiras). 

 

8º. Formas de disputa: 

- A forma de disputa será todos contra todos, dentro do mesmo grupo; 

- Os jogos terão o tempo de 25 minutos para escalões de Juniores, Juvenis e Iniciados. Para os escalões de 

Infantis e Minis o tempo de jogo será de 20 minutos e Bambis 15 minutos, todos com 5 minutos de intervalo; 

- Cada equipa terá direito a usar 2 Time-out por jogo; 

- Em tudo mais, os jogos realizar-se-ão pelas regras da Federação de Andebol de Portugal. 

 

9º. A classificação será estabelecida de acordo com o somatório dos jogos realizados através do maior 

número de pontos obtidos por cada equipa, tendo em conta a tabela de pontuação normal: 

 

Vitória 3 pontos 

Empate 2 pontos 

Derrota 1 ponto 

Falta de Comparência 0 pontos 

 

- Em caso de empate entre duas ou mais equipas, os critérios de desempate serão, por ordem, os seguintes: 

 a) Número de pontos obtidos nos jogos entre as equipas empatadas; 

 b) Diferença entre golos marcados e sofridos em todos os jogos; 

 c) Maior número de golos marcados; 

  

 

 

 



 
 

d) Ponto de Fair- Play: 

Advertência - 1 ponto 

Exclusão - 2 pontos 

Desqualificação - 5 pontos 

Expulsão - 10 pontos 

 

9º. A nomeação dos árbitros será da inteira responsabilidade da Federação de Andebol de Portugal e 

Associação de Andebol de Aveiro. 

 

10º. Serão atribuídos os seguintes prémios: 

 - Troféus do 1º ao 3º classificados em cada escalão; 

 - Troféus para o Melhor Jogador de Campo em cada escalão; 

- Troféu para o Melhor Guarda-Redes em cada escalão; 

 - Troféu Fair-Play em cada escalão. 

 

11º. Os casos omissos serão resolvidos pela Organização e das suas decisões não haverá recurso. 

 

12º. Paralelamente ao Torneio, as equipas poderão contar com várias atividades, nomeadamente 

Workshops, Sessão de cinema, Espaço Zen, Insufláveis, um Festival de música com artistas de renome nacional, 

entre outras.  

 

13º. Os treinadores e dirigentes poderão participar em formações ao longo do torneio. 

 

 

Contatos: Diogo Bichão - + 351 91 3792641 

Prof . Pedro Lagarto - +351 938503250 / 962569060 / 918691789 

 

E-mail: bernascup2013@gmail.com 

 


