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TORNEIO DE ANDEBOL

PROJECTO

1. NATUREZA DA ACTIVIDADE
O Torneio de Andebol “GondoCup `17” irá realizar-se nos dias 9 e 10 de
Setembro de 2017, no Concelho de Gondomar. Será um evento
desportivo dedicado ao desenvolvimento do Andebol no concelho,
para os escalões masculinos de Bambis, Minis, Infantis, Iniciados e
Juvenis;

2. ORGANIZAÇÃO
A organização do Torneio de Andebol “GondoCup `17” é da
responsabilidade do CDRT – Clube Desportivo de Rio Tinto, secção de
Andebol;
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3. DURAÇÃO
Dias 9 e 10 de Setembro de 2017;

4. LOGÍSTICA
 Concelho de Gondomar;

5. APOIOS
O Torneio de Andebol “Gondo Cup `17” conta com os seguintes apoios
institucionais:
- Federação de Andebol de Portugal;
- Associação de Andebol do Porto;
- Câmara Municipal de Gondomar;
- Junta de Freguesia de Baguim do Monte;

6. SPONSORS
O Torneio de Andebol “Gondo Cup `17” conta com os seguintes
sponsors:
- Crenku;

7. ÁREA DESPORTIVA
- Participantes
As equipas participantes no torneio serão convidadas pela Organização
e terão de efectuar o pagamento da respectiva Taxa de Inscrição.
- Identificação
A Identificação dos participantes, será feita através da respectiva lista e
cartão CIPA ou documento de identificação.

- Escalões Etários Masculinos
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Juvenis – nascidos em 2000 e 2001
Iniciados – nascidos em 2002 e 2003;
Infantis – nascidos em 2004 e 2005;
Minis – nascidos em 2006, 2007;
Bambis – nascidos após 2008;
- Regulamento Técnico-Pedagógico
Regulamentos Específicos em vigor na FPA;

8. ARBITRAGEM
A arbitragem do torneio é da inteira responsabilidade da Federação de
Andebol de Portugal e Associação de Andebol do Porto.

9. TEMPO DE JOGO
- Juvenis:
2 X 17 Minutos com intervalo de 5 minutos (1 Time-Out P/Jogo);
- Iniciados:
2 X 17 Minutos com intervalo de 5 minutos (1 Time-Out P/Jogo);
- Infantis:
2 X 15 Minutos com intervalo de 3 minutos (S/Time-Out);
- Minis:
2 x 10 Minutos com intervalo de 3 minutos (S/Time-Out);
NOTA:
-As equipas terão de, realizar o aquecimento, numa zona definida, para
o devido efeito;
- A organização, disponiblizará, águas para todas as equipas em todos
os jogos;

10. PONTUAÇÃO
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Vitória – 3 pontos;
Empate – 2 pontos;
Derrota – 1 ponto;
Falta de comparência – 0 Pontos;
- Fase de Grupos
Em caso de empate no final do tempo regulamentar não haverá
prolongamento, obtendo-se a classificação final de acordo com o
regulamento de competições da AAP/FAP.
- Fase de Apuramento
Na 2ª Fase, em caso de empate, proceder-se-á à marcação de livres
de 7 metros:
a) Série de cinco livres de 7 metros com vitória da equipa que obtiver
mais golos.
b) Série de um livre de 7 metros até desempatar.

11. PRÉMIOS
- Troféus para o 1º classificado em todos os escalões;
- Certificado de participação para todas as equipas;
- Medalhas para todos os participantes;
- Prémio para melhor atleta de cada escalão;
- Prémio para melhor marcador de cada escalão;
- Prémio para melhor guarda-redes de cada escalão;
a) Prémios individuais
Serão atribuídos por voto dos técnicos no final de cada jogo, excepto
prémio de melhor marcador;
NOTA:
- Os votos, para os prémios individuais, não podem ser, em atletas da
própria equipa;
12. COMISSÃO TÉCNICA E DISCIPLINAR
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A Comissão Técnica e Disciplinar será composta pelos seguintes
elementos:






Rui Cardoso – Organização (Tel. 926148360);
Fábio Santos – Organização (Tel. 912430781):
Hélder Pinto – Organização (Tel. 969847738);
João Fernandes – Organização (Tel. 910446276);
Representante da Associação Andebol Porto;
13. Casos Omissos

Todas as questões de ordem regulamentar que, não estejam presentes
neste regulamento, irá reger-se, pelo regulamento geral das
associações e da federação.
A Organização
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