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XVI TORNEIO INTERNACIONAL DE ANDEBOL DE VISEU - 2014 

SENIORES MASCULINOS 

30 E 31 DE AGOSTO 

REGULAMENTO 

1. ORGANIZAÇÃO 

A organização é da responsabilidade da Associação de Andebol 

de Viseu e Federação de Andebol de Portugal. 

O Torneio para o escalão de seniores masculinos realiza-se nos 
dias 30 e 31 de Agosto de 2014 no Pavilhão Cidade de Viseu 

(ex pavilhão do Inatel). 

2. FORMA DE DISPUTA E DESEMPATES 

2.1. Os jogos disputam-se no sistema de eliminatórias (meias-
finais, apuramento do 3º e 4º classificados e finais). 

2.2. Se no final do tempo regulamentar o jogo se mantiver 
empatado o desempate é feito da seguinte forma: 

 O prolongamento é jogado, após um intervalo de 5 
minutos, caso o jogo se encontre empatado até ao final 

do tempo regulamentar e seja imprescindível determinar 
um vencedor. O período de prolongamento consiste em 

2 partes de 5 minutos cada, com um minuto de intervalo 
entre ambas.  

 Caso o jogo continue empatado este período suplementar, 

deverá ser jogado um segundo prolongamento, depois 
de um intervalo de 5 minutos. Este período suplementar 

também tem 2 partes de 5 minutos, com um minuto de 
intervalo.  

 Caso o jogo continue empatado, o vencedor será 
determinado de acordo com as regras particulares para a 

competição em curso. No caso da decisão de desempate 
ser através de lançamentos de 7 metros. 
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3. CLUBES PARTICIPANTES 

Participam no torneio o SL Benfica, Sporting CP, FC Porto e 
Reale Ademar León (Espanha). 

4. JOGADORES PARTICIPANTES 

Participam os atletas inscritos e portadores de CIPA para a 

época de 2014/2015. A identificação dos atletas dos Clubes 
estrangeiros será feita através do Passaporte/Bilhete de 

identidade. 

O número máximo de atletas a serem utilizados por jogo é 16. 

5. TEMPO DE JOGO 

A duração dos jogos será de 30 + 30 minutos com intervalo de 

10 minutos. 

6. REGRAS DE JOGO 

As regras dos jogos serão as oficialmente em vigor, à data do 

torneio, no R.G. da FAP e Associações. 

7. ARBITRAGEM 

A nomear pela Federação de Andebol de Portugal 

8. HORÁRIO DOS JOGOS 

Horários a indicar posteriormente, em função das transmissões 
televisivas 

9. REUNIÃO TÉCNICA 

A reunião técnica realiza-se no dia 30/08/2014 às 14h30 no 

local do alojamento. 

10. RESULTADO DO SORTEIO 

1º jogo – FC Porto vs Reale Ademar León 
2º jogo – SL Benfica vs Sporting CP 

3º jogo – Vencidos 
4º jogo - Vencedores 

 



 

 

 

 

RUA SILVA GAIO, 48  - 3500-203 VISEU * Tel./Fax 232 422 277 

www.aaviseu.com * E-mail: geral@aaviseu.com 

QUESTÕES DE ORDEM LOGÍSTICA 

1. ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO 

A organização disponibiliza 9 (nove) quartos duplos e 4 
(quatro) singles para cada equipa. Assim como as refeições 

(almoço, jantar, pequeno almoço e almoço) para os 22 
elementos dos clubes (no máximo 6 não jogadores incluindo 

o motorista). 

2. CHEGADA E PARTIDA DOS CLUBES 

CHEGADA 

Dia 30/08/2014 – até às 10:30 horas no local de 
Alojamento (Hotel Montebelo). 

PARTIDA 
Todos os Clubes terminam a sua participação no Torneio 

após o seu jogo de classificação final 

NOTA:  
 A entrega de Prémios será feita após cada jogo de 

classificação final. 

 Haverá uma recepção na Câmara Municipal de Viseu a indicar 

oportunamente. 


