Monte`s de Bambis

REGULAMENTO E APRESENTAÇÃO
1 – INTRODUÇÃO:
O “Monte`s de Bambis” é um torneio de Andebol destinado ao escalão
de Bambis nos géneros: masculino, feminino ou misto.
Caracterizado pelo prática do andebol misturado com uma visita ao
Museu Municipal, e com a possibilidade de umas horas de diversão com
insufláveis e jogos tradicionais; A visita ao Museu e participação nos jogos
tradicionais está aberta a todos os pais e acompanhantes dos atletas.
O torneio, desenvolve-se com base no presente regulamento.
2 – EQUIPAS/CONSTITUIÇÃO:
2.1. Cada equipa tem o nome da instituição que representa (ou outro que
lhe desejem atribuir, desde que comunicado antecipadamente) e é constituída
no mínimo por 6 jogadores, e no máximo 10 jogadores;
2.2. O Torneio de Andebol terá os dois géneros: No género feminino
escalão cada jogador deverá ter no máximo 9 anos e no género masculino no
máximo 10 anos. As idades serão referenciadas pelo dia 31 de Dezembro de
2017; As equipas mistas jogarão no quadro competitivo masculino.
2.3. Cada participante apenas pode representar uma equipa;
2.4. Cada Equipa tem que nomear:
2.4.1. Um Delegado que é o seu representante/interlocutor perante
a Organização, nos aspetos técnicos e organizativos;
3 – LOCAL DO TORNEIO:
3.1. O Torneio de Andebol realiza-se no Pavilhão do Monte, a
08/12/2017;
4 – DIMENSÕES DOS CAMPOS:
4.1. As dimensões aproximadas do recinto de jogo serão as oficiais
(20mx20m);
4.2. Área de baliza: Um semicírculo de 4 m de raio com centro no meio
da linha de baliza; Baliza – Serão utlizadas balizas com as medidas
regulamentares;
5 – A BOLA:
5.1. A bola necessária para a realização do jogo será da
responsabilidade da Organização e será do tamanho 0;
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6 – EQUIPAMENTO DOS PARTICIPANTES:
6.1. O equipamento de todos os participantes terá que ser igual, com
exceção do guarda – redes;
6.2. No caso de ambas as equipas terem equipamentos da mesma cor,
uma delas (a sortear) jogará com coletes, fornecidos pela organização;
7 – TEMPO DE JOGO:
7.1. O tempo de jogo tem a duração de 12 (doze) minutos corridos
8 – PONTUAÇÃO:
8.1 – O objetivo do torneio é proporcionar aos atletas um dia cheio de
atividades conjugada com a prática desportiva pelo que os resultados irão ser
irrelevantes neste torneio.
9 – ARBITRAGEM:
9.1. As equipas de arbitragem serão asseguradas pela Organização.
10 – LEIS DO JOGO:
10.1 As Leis do Jogo serão as oficiais do Andebol Sete a exceção das
regras técnico pedagógicas descritas abaixo.
10.1.1 As equipas são constituídas por 5 jogadores (4 jogadores de campo
+ 1 guarda redes). Haverá ainda 1 (um) ou mais jogadores suplentes;
10.1.2 A reposição da bola em jogo após golo é realizada pelo guardaredes, dentro da área de baliza, após apito do árbitro, independentemente dos
jogadores adversários se encontrarem dentro da área de baliza, na sequência
duma ação de jogo;
10.1.3 É obrigatório a utilização de uma defesa individual (HxH). O não
cumprimento deste ponto implica a atribuição de uma falta administrativa.
10.1.4 A equipa que se apresentar somente com 4 (quatro) jogadores
aptos para jogar, realizará o jogo.
10.1.5 Será atribuída falta de comparência à equipa que se apresentar no
local e hora definidos pela organização, com 3 (três) ou menos jogadores, aptos
para jogar. Perante a ocorrência de uma falta de comparência, é atribuída à
equipa faltosa uma derrota (0 pontos) com o resultado de 15-0 a favor da outra
equipa.
10.1.6 Se uma equipa, por qualquer razão, for eliminada do quadro
competitivo numa fase de grupos, todos os jogos por ela realizados são anulados
e não contam para a classificação final
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11 – PRÉMIOS:
Cada participante receberá uma lembrança individual;
Será igualmente entregue uma lembrança ao técnico e dirigentes, e ainda uma
lembrança por equipa;
A organização premiará ainda de forma simbólica:
- A equipa que faça a maior deslocação;
- O clube que participe com o maior número de equipas;
12 – CUSTO DO TORNEIO:
O torneio terá um custo simbólico de 7,5 € por atleta, para pagamento do
almoço, lanche da manhã e lanche no final do torneio;
A organização oferece a alimentação a 1 técnico e 1 dirigente por equipa;
Oferece igualmente água para todos os participantes;
Haverá uma estrutura de apoio montada, que permitirá aos acompanhantes
almoçar no local de realização do torneio;

13 – DURAÇÃO DO TORNEIO:
Os jogos terão início às 9H30, sendo intercalados (ciclicamente) pela visita ao
Museu, jogos tradicionais, insufláveis e refeições;
A entrega dos prémios e encerramento será às 16H00;

14 – INSCRIÇÕES:
As inscrições tem como data limite: 1 de Dezembro (para garantir a oferta da tshirt do evento e brindes) e devem incluir o tamanho de t-shirt de cada
participante; Podemos aceitar inscrições até ao dia 5 de Dezembro, mas não
podemos garantir a entrega da t-shirt no dia, no entanto a mesma será enviada
aos clubes posteriormente;
Gostaríamos que cada equipa trouxesse a bandeira do seu clube;
A entrega dos prémios e encerramento será às 16H00;
Qualquer dúvida / esclarecimento poderá ser esclarecido por e-mail:
acdmonte@sapo.pt ou telefone: 915471075 (César Ferreira) ou 936473386
(Ana Tavares).
15 – CASOS OMISSOS:
Todos os casos omissos serão resolvidos pela Organização.
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