
 
1ºTorneio de Andebol Carlos Castro 

-1 de Junho- 
 
O GDCR Quinta da Princesa organiza o 1ºtorneio 
de Andebol Carlos Castro, vimos convidá-los a 
participarem nesta nossa iniciativa.  
Este não é um torneio convencional, mas uma 
oportunidade das equipas se encontrarem a jogar Andebol e festejar 
o dia Mundial da Criança e espero que seja, uma de mais iniciativas 
do género. 
 
LOCAL E JOGOS 
 
O Torneio será realizado no pavilhão Alfredo Reis Silveira. 
  
Festand Minis: 
 
 Grupo TxT a uma volta. O Vencedor será o que vencer o jogo entre 
o primeiro de cada grupo. Cada jogo tem a duração de 20 minutos (2 
x 10 min.). 
 
Infantis femininos: 
Os jogos serão disputados na vertente de Andebol de 7. 
30 Minutos (2x15min). 
 
Os jogos deverão começar à hora marcada, não sendo considerado 
tempo para aquecimento no recinto de jogo. 
 

 
REGULAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 
Na 1ª parte é obrigatória a utilização de sistema defensivo 
individual (aplicando-se “substituição pedagógica” nas exclusões 
de 2 minutos). 
Em todo o jogo não é permitida a utilização de sistemas 
defensivos mistos ou sistemas defensivos zonais 6:0. 

 

 No escalão de Juvenis femininos 

Cada jogo tem a duração de 40 minutos (2 x 20 min.). 



 
 

 No escalão Seniores/Veteranas femininos 
Cada jogo tem a duração 50 minutos (2 x 25 
min.). 

 
Cada equipa tem direito a um “TIME-OUT” por 
jogo. 
Todos os jogos têm intervalo de 5 minutos por isso, pede-se a todos 
que não se atrasem a modo que consigamos cumprir com o horário 
estipulado. 
 
CLASSIFICAÇÃO 
 
A pontuação será: 

 Vitória – 3 pontos  

 Empate – 2 pontos 

 Derrota – 1 ponto 

 
 Em caso de empate aplica-se de imediato a marcação de 5 livres de 
7 metros. Se no final dos mesmos o jogo se mantiver empatado, 
continua a marcação pela regra “golo de ouro”, não podendo ser 
repetidos os marcadores. 

 
 
ATLETAS E OFICIAIS 
 
Todos devem identificar-se através do cartão cipa ou de bilhete de 
identidade ou Cartão de cidadão.   
As equipas enviar uma lista de participantes com o número, cipa/Bi 
e nome de cada atleta.   
 
 
ARBITRAGEM E DISCIPLINA 
 
A arbitragem será da responsabilidade da organização. 
Os jogos realizar-se-ão de acordo com as Regras Oficiais da 
Modalidade, com excepção das Regras Técnicas Especiais (capítulo 
“Regulamento Técnico-Pedagógico”). 
   



   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 


