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II Torneio das Descobertas
CDES Gil Eanes

REGULAMENTO
Organização:

1.CATEGORIAS
Torneio Feminina, para equipas convidadas, nos escalões de Juniores, Iniciadas,
Infantis, Minis e Bâmbis.

2.DATAS DO TORNEIO
Este Torneio será realizado de 2 a 4 de Março e nele será enquadrado o estagio da
Seleção Nacional de Juniores C Femininos, sendo esta a organização por escalões:

Apoios:

Juniores
 5 Equipas do escalão de Juniores Femininos;
 Seleção Nacional de Juniores C.
Iniciadas
 6 Equipas do escalão de Iniciados Femininos.
Infantis
 6 Equipas do escalão de Infantis Femininos.
Minis e Bâmbis
Patrocinadores:

 Várias Equipas do escalão de Minis e Bambis em Festand – Sábado das 10h ás
12h00

3.REGULAMENTO
Os jogos serão disputados de acordo com as regras e regulamentos da Federação
de Andebol de Portugal (FAP)
O tempo de aquecimento no recinto de jogo para o início do jogo é de 15 minutos.

02-04 Março

2019

Lagos - Algarve

2

II Torneio das Descobertas
CDES Gil Eanes

4.

FORMA DE DISPUTA

Organização:

JUNIORES / INICIADOS / INFATIS:
1ª Fase: Dois grupos de três, todos contra todos
2ª Fase: De acordo com resultados
1º grupo VS 2º grupo contrário (apuramento Final e 3º/4º)

Apoios:

Finais:
Vencedores 2ª fase (disputam final)
Vencidos 2ª fase (disputam 3º/4º)
3º grupo Vs 3º grupo contrário (disputam 5º/6º)

MINIS E BÂMBIS:
Organização:

Organização de um Festand.

Patrocinadores:
Apoios:
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5. PARTICIPAÇÃO
Este torneio destina-se apenas a equipas e Clubes convidados.
Organização:

6. DURAÇÃO DOS JOGOS E MAPA DE IDADES
CATEGORIA
Juniores
Iniciadas
Infantis
Minis e Bâmbis

Apoios:

ESCALÃO
Juniores
Iniciadas
Infantis
Minis e Bâmbis

TEMPO DE JOGO
2 x 25 minutos
2 x 25 minutos
2 x 20 minutos

IDADE
17 / 18
13 / 14
11 / 12
10 / 7

INTERVALO
5 minutos
5 minutos
5 minutos

NASCIMENTO
2001 / 2000
2005 / 2004
2007 / 2006
2008 / 2011

7. CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATES
Os pontos são atribuídos da seguinte forma:
• Vitória: 3 pontos;
• Empate: 2 pontos;
• Derrota: 1 pontos;

7.1.

Patrocinadores:

7.2.
Falta de comparência: 0 pontos.
Se no final, duas ou mais equipas se encontrarem com o mesmo número de
pontos, o desempate será feito da seguinte forma:
7.2.1. Pelo número de pontos obtidos, nos jogos entre si;
7.2.2. Pela diferença de golos marcados e sofridos, nos jogos entre as equipas
empatadas;
7.2.3. Pela diferença de golos marcados e sofridos, entre todas as equipas;
7.2.4. Pelo maior número de golos marcados em todos os jogos.
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Nos jogos de classificação final, no caso de se manter o empate no fim do tempo
regulamentar, o vencedor será determinado por livres de sete metros da seguinte
forma:

Organização:

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 antes de se dar início à
marcação dos livres. 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 efetuam os livres de sete metros. A equipa que começa, será
escolhida à sorte pelo Árbitro. Em caso de igualdade ao fim da primeira volta, novas
séries de livres de sete 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 sete metros. Se graves
irregularidades forem cometidas durante o tempo utilizado para a marcação dos
livres de sete metros, os jogadores prevaricadores 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.

Apoios:

Durante os livres de sete metros, apenas se podem encontrar sobre o terreno de
jogo, o rematador, o guarda-redes e os Árbitros.

8. PROTESTO E DISCIPLINA
8.1.
Qualquer protesto de jogo será analisado baseado no regulamento geral
da FAP provas em concentração.
Patrocinadores:

8.2.
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.
8.3.
Para a apresentação oficial de protesto a equipa deverá pagar
antecipadamente 150€ que serão restituídos apenas se o protesto for aprovado
pela Comissão Técnica.
8.4.
A equipa que abandone o campo, durante o jogo, será imediatamente
expulsa do Torneio.
8.5.
A equipa que abandone o campo, durante o jogo, será imediatamente
expulsa do Torneio.
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8.6. Será marcada falta de comparência, à equipa que não se apresente à hora de
início do jogo, no respetivo campo, havendo uma tolerância de 15 minutos. A
equipa que cometa duas faltas de comparência será proibida de continuar a
participar no Torneio.

Organização:

9. IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES
9.1.
Cada equipa deve obrigatoriamente enviar a lista de participantes
devidamente preenchida á organização do Torneio até dia 18 de Fevereiro 2019.
Caso contrário será responsável por apresentar a sua própria lista de
participantes em todos os jogos e caso não entregue a equipa será punida com
a perda do jogo.

Apoios:

9.2.
As jogadoras Nacionais deverão estar inscritas na FAP e a sua
identificação é feita através do CIPA. As jogadoras Estrangeiras deverão ser
identificadas através do documento de identificação nacional ou passaporte.

10.

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.

11.
Patrocinadores:

ARBITRAGEM

Os jogos serão arbitrados por Árbitros dos quadros da FPA e da Associação de
Andebol do Algarve.

12.

PRÉMIOS

Troféus para os 1°s, 2°s e 3ºs classificados por categoria.

13.

SEGURO DESPORTIVO

As equipas participantes devem assegurar o seu próprio seguro médico desportivo
ou de participante federado.
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14.
Organização:

SECRETARIADO

14.1. Diariamente a Organização emitirá um comunicado, onde irá constar
informações pertinentes para o bom funcionamento do Torneio, os resultados
do dia, as possíveis alterações no calendário de jogos, nomeações das equipas
de arbitragem e eventuais castigos aplicados.
14.2. É da responsabilidade dos delegados dos clubes a recolha do Comunicado
no Secretariado. No caso de não recolherem o Comunicado, serão responsáveis
por qualquer consequência que daí advenha.

Apoios:

15.

CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização do
Torneio, de acordo com o Regulamento da Federação de Andebol de Portugal.

Patrocinadores:
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