Regulamento do I Torneio de Andebol – Cidade de Santo Tirso

O Ginásio Clube de Santo Tirso, a cargo da secção de andebol, vai realizar um torneio
de carnaval nos dias 16 e 17 de Fevereiro, no pavilhão Municipal de Santo Tirso

Regulamento Específico

1. Escalões
Este torneio destina-se ao escalão de Infantis Masculinos.

2. Participação
Participarão neste torneio as equipas convidadas pela organização do evento.

3. Forma de disputa
a) O torneio vai ser disputado por 8 equipas, divididas em 2 grupos de 4
equipas, jogando no sistema de TxT.
b) Após isso, irá proceder-se à atribuição das classificações finais, jogando os
primeiros com os segundos e os terceiros com os quartos.

4. Duração dos Jogos
Os jogos terão a duração de 20 minutos cada parte com 5 minutos de intervalo.
Cada equipa tem o direito a utilizar 1 time-out por jogo.
Os jogos serão disputados de acordo com as regras e regulamento da
Federação de Andebol de Portugal

5. Classificação e Desempates
5.1) Os pontos são atribuídos da seguinte forma:
Vitória : 3 pontos
Empate : 2 pontos
Derrota :1 ponto
Falta de Comparência : 0 pontos
5.2) Se no final, duas ou mais equipas se encontrarem com o mesmo número
de pontos, o desempate será feito da seguinte forma:
5.2.1) Pelo número de pontos obtidos, nos jogos entre si;
5.2.2) Pela diferença de golos marcados e sofridos, nos jogos entre as equipas
empatadas;
5.2.3) Pela diferença de golos marcados e sofridos, entre todas as equipas;
5.2.4) Pelo maior número de golos marcados entre jogos;
5.2.5) Por sorteio.

5.3) No caso de se manter o empate no fim do tempo regulamentar, o
vencedor será determinado por marcação de livres de 7 metros da seguinte
forma:
Cada equipa indica cinco jogadores qualificados, que efetuam cada um, um
remate alternado com o adversário. A lista com os nomes e os números dos
jogadores, deverá ser entregue ao Árbitro pelo responsável da equipa. É livre a
escolha da ordem de remate de cada equipa. Os guarda-redes podem ser
escolhidos e mudados livremente. É o Árbitro que decide em que baliza se
efectuam os livres de 7 metros. A equipa que começa, será escolhida á sorte
pelo árbitro. Em caso de igualdade ao fim da primeira volta, novas séries de
livres de 7 metros serão executadas, com os jogadores escolhidos até ao
apuramento final de uma equipa.
Não é admitido, aos jogadores excluídos, desqualificados ou expulsos, marcar
livres de 7 metros. Se graves irregularidades forem cometidas durante o tempo
utilizado para a marcação de livres de 7 metros, os jogadores prevaricados
serão desqualificados em todos os casos. Aquando de uma desqualificação ou
lesão de um jogador, o mesmo será substituído por outro qualificado, nomeado
pelo responsável. Durante os livres de 7 metros, apenas se podem encontrar
sobre o terreno de jogo, o rematador, o guarda-redes e os árbitros.

