SECÇÃO DE ANDEBOL
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

I Torneio de Andebol David Simões
- Cidade de Coimbra -

1- Organização e datas:
a)

,
em parceria com a Associação de Andebol de Aveiro e Federação de Andebol
de Portugal.
b) O torneio tem a participação de 3 equipas seniores masculinas e realiza-se no
dia 16 de setembro de 2017.

2- Local dos jogos:
Os jogos realizam-se no Pavilhão 1 do Estádio Universitário de Coimbra, em Coimbra.

3- Equipas participantes:
As equipas são a Associação Académica de Coimbra, o Boavista F.C. e a A.D.
Albicastrense.

4- Forma de disputa:
A

12º, do Título 8 do

Regulamento Geral da FAP.

5- Aspetos organizativos:
rrafas de água durante os jogos.

com as equipas antes, durante ou depois do Torneio, tendo os participantes que ter
seguro desportivo ativo (da responsabilidade de cada clube).
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6- Regras:
a) Cada jogo terá a duração de 60 minutos com 5 minutos de intervalo.
b)
20 minutos.
c) Serão aplicadas as regras de jogo em vigor em Portugal, havendo apenas uma
alteração que se prende com o seguinte: em todos os jogos, terminados os 60
minutos regulamentares, cada equipa terá direito a executar 3 livres de 7m,
cujos golos que possam daí resultar serão adicionados ao resultado final
verificado no final dos 60 minutos.
d)
/FPA.
e) A identificação dos participantes será feita através do CIPA, tendo a inscrição
na época 2017/2018 deve estar devidamente regularizada.
f) À vitória serão atribuídos 3 pontos, ao empate 2 pontos e à derrota 1 ponto.

7- Prémios:
a) A cada equipa será atribuído um prémio relativo ao lugar ocupado na
classificação geral do torneio.
b) Haverá ainda lugar à atribuição do troféu de melhor jogador e melhor guardaredes, trofeus esses decididos pela comissão Técnico-Disciplinar.

7- Casos Omissos:
a) Os problemas disciplinares se
Disciplinar a nomear pela AAA/FAP ou em quem esta delegar.
b) Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização,
sem direito a recurso.

Coimbra , 17 de Agosto de 2017
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