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 Regulamento 

Introdução 

O 3º Torneio “STº ANTÓNIO” é uma prova  que será realizada nos dias 14/15/16 de Junho de 2013. 

Participam as equipas de Infantis, Iniciados e Juvenis Masculinos dos clubes: IFC Torrense; SL Benfica; Vitória FC e CF os 

Belenenses. 

O clube organizador da prova é o Independente Futebol Clube Torrense, tendo como responsáveis por este projecto a Secção de 

Andebol nomeadamente Jorge Colaço (Coordenador), Bruno Pereira (Treinador),  Maria João Pereira e Maria Pereira 

(Seccionistas), com a colaboração da Associação de Andebol de Setúbal na pessoa do seu Presidente Sr. Miguel Sousa. 

Objectivo 

Este projecto tem como objectivo incentivar o gosto dos jovens pela prática desportiva, neste caso especifico por esta modalidade 

o Andebol, no concelho de Seixal. 

 

Constituição das Equipas 

O 3º torneio “STº ANTÓNIO” destina-se a jovens com aptidão ao escalão de Infantis, Iniciados e Juvenis Masculinos. 
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Arbitragens 

As arbitragens ficam a cargo da AA Setúbal. 

 

 

Tempo de Jogo 

O tempo de jogo será de: 

 50 minutos, divididos em duas partes de 25 minutos com intervalo de 5 minutos. É permitida a solicitação de um  “Time Out” em 

cada parte para cada equipa. 

Sistema de Competição 

Conforme Calendário em anexo. 

No caso em que as equipas acabem empatadas no final do tempo regulamentar será realizado um prolongamento de 10 minutos. Caso o jogo 

continue empatado, cada equipa nomeará  5 jogadores que executarão 5 Livres de 7 metros de forma alternada, caso o empate ainda persista 

será aplicado o método de “Morte Súbita” com execução de livres de 7 metros até ser encontrado o vencedor.  
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Protestos 

Serão admitidos protestos, desde que o declarem ao delegado no boletim de jogo e o confirmem até 30 minutos após o termo do jogo. O 

delegado terá de entregar a confirmação do protesto junto dos responsáveis pelo torneio. 

Os protestos serão  julgados por um comité técnico constituído por 2 elementos: 

 Um elemento da A A Setúbal; 

 Um elemento da Organização com funções de coordenação. 

Das decisões do comité técnico não haverá qualquer recurso. 

 

 

Disciplina 

A comissão disciplinar será constituída por 2 elementos: 

 Um elemento da A A Setúbal; 

 Um elemento da Organização com funções de coordenação. 

A sanção disciplinar a aplicar será de acordo com os regulamentos gerais da FPA e Associações em vigor. 
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Troféus 

Serão atribuídos troféus a todas as equipas participantes. 

Secretariado 

Diariamente durante os dias de competição a Organização caso seja necessário, comunicará todas as informações pertinentes para o bom 

funcionamento do torneio, os resultados do dia e as suas fichas de jogo bem como as possíveis alterações no calendário de jogos, nomeações 

das equipas de arbitragem e eventuais castigos aplicados 

Casos Omissos 

Os casos omissos serão decididos pela Organização, de acordo com o regulamento da FPA. 
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