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REGULAMENTO DO
2º TORNEIO DE NATAL DO BOA-HORA FUTEBOL CLUBE
1 – ESCALÕES e DATAS
O 2º Torneio de Natal do Boa-Hora realiza-se nos escalões de Infantis, Iniciados, Juvenis e Juniores nos dias 27, 28
e 29 de Dezembro de 2013.
2 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS
A cada clube participante será atribuído um troféu consoante a sua classificação no 2º Torneio de Natal do BoaHora
3 – CLUBES PARTICIPANTES
Os clubes participantes serão convidados pela Organização.
4 – JOGADORES PARTICIPANTES
Poderão participar todos os jogadores que possuam o respetivo CIPA atualizado, devidamente inscritos, sendo
obrigatória a sua apresentação em todos os jogos.
4.1- LISTAS DE PARTICIPANTES
As listas de participantes terão de ser feitas através do Portal da Federação de Andebol de Portugal. Durante o
torneio os atletas poderão jogar no se escalão ou no escalão acima desde que não faça mais que um jogo
da parte da manhã e outro da parte da tarde.
5 – TREINADORES
Aplica-se o disposto para o respectivo Campeonato Nacional de cada Clube participante.
6 – MODELO COMPETITIVO
Infantis:
a) Sistema de meia-final e final;
b) Tempo de jogo será de 20 minutos cada parte com 5 minutos de intervalo.
Iniciados e Juvenis
a) Sistema de meia-final e final
b) Tempo de jogo será de 25 minutos cada parte com 5 minutos de intervalo.
Juniores
a) Sistema de todos contra todos
b) Tempo de jogo será de 25 minutos cada parte com 5 minutos de intervalo.
6.1 – CLASSIFICAÇÃO
São atribuídos os pontos da seguinte forma:
Vitória: 3 pontos;
Empate: 2 pontos;
Derrota: 1 ponto;
Falta de comparência: 0 pontos;
6.2 – DESEMPATES
Em caso de empate no final do tempo regulamentar do jogo de qualquer fase, proceder-se-á de acordo com as
Regras Oficiais de Jogo e o Documento Complementar dos Regulamentos Específicos das Provas Nacionais.
7 – DISCIPLINA
Será da responsabilidade do Departamento de Arbitragem da Associação de Andebol de Lisboa, e reger-se-á pelas
regras em vigor para as Competições Oficiais
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8 – QUADROS DE ARBITRAGEM
Será da responsabilidade da Associação de Andebol de Lisboa a nomeação das Equipas de Arbitragem.
9 – HORÁRIO DE JOGOS E MARCAÇÕES
A calendarização do mesmo está a cargo da Organização.
10 – Local da Competição
Pavilhão Fernando Tavares
11 – CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela Organização em conjunto com a Associação de Andebol de Lisboa com
base nos Regulamentos da Federação de Andebol de Portugal.

