Regulamento Mega Festand da Região de
Aveiro
1. CATEGORIAS
Torneio para equipas convidadas, no escalão de bâmbis, nos dias 10, 11 e 12 de Junho
de 2016, em Avanca.
2. FORMA de DISPUTA
2.1. Os grupos e a ordem dos jogos do torneio, serão designados pela organização e não
poderão ser colocados em causa por nenhum dos participantes.
2.2 Os jogos de grupos são realizados apenas a 1 volta.
3. PARTICIPAÇÃO
Este torneio destina-se a todas as equipas e clubes, escolas e seleções que se inscrevam.

4. DURAÇÃO DOS JOGOS
Categorias

Tempo de jogo

Bambis

1 x 10 min. (tempo corrido, sem paragens)

O tempo de aquecimento no recinto de jogo para o início do jogo é de 5 minutos.

3. CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATES
3.1. A prova não tem classificação, podendo os jogos terminarem empatados.
4. PROTESTO E DISCIPLINA
4.1. Não será aceite qualquer protesto de jogo.
4.2. Eventuais sanções por ocorrências disciplinares durante os jogos do torneio, serão
da responsabilidade da comissão técnica, que se baseará no regulamento de disciplina
da FAP.
4.3. A equipa que abandone o campo, durante o jogo, será imediatamente expulsa do
Torneio;
4.4. Será marcada falta de comparência, à equipa que não se apresente à hora de início
do jogo, no respetivo campo, havendo uma tolerância de 10 minutos. A equipa que
cometa duas faltas de comparência será proibida de continuar a participar no Torneio.
5. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES
5.1. Cada participante deve obrigatoriamente possuir um documento de identificação
(CIPA,BI), que terá de ser apresentado na credenciação da equipa no início do torneio;
5.2. Antes do início da competição, os responsáveis por cada equipa terão de entregar à
Organização a listagem da comitiva, em que cada jogador terá um número de camisola,
que conservará durante todo o Torneio, não o podendo mudar;

6. EQUIPAMENTOS
Cada equipa deverá apresentar dois ou mais jogos de equipamentos diferentes, de modo
a poder permutá-los quando haja risco de o seu equipamento se confundir com o da
equipa adversária. Será obrigada a mudar de equipamento, a equipa que estiver a jogar
em casa.
7. ARBITRAGEM
Os jogos serão arbitrados preferencialmente por Árbitros Estagiários da Associação de
Andebol de Aveiro.
8. PRÉMIOS
8.1. Lembranças de presença para todos os participantes;
9. Seguro
As equipas participantes devem assegurar o seu próprio seguro médico desportivo ou de
participante federado.
10. CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização do Torneio.

