
12º Torneio “ANDEBOL JOVEM” AREPA 2019 
 

 
REGULAMENTO  

 
 

 
 

1 - TIPO DE PROVA 
  Torneio quadrangular disputado por equipas femininas convidadas pela organização, a 
realizar nos dias 08,09 e 10 Junho de 2019. 

  
                                          

2 - FORMA DE DISPUTA 
   O torneio será disputado por 4 equipas por escalão no sistema de todos contra todos a 
uma volta na 1ª Fase. Na 2º fase jogam a Final o 1º e 2º classificado da 1ª Fase e o jogo do 
3º/4º Lugar com as equipas que ficaram classificados no 3º e 4º lugar. 
 

 

3 - EQUIPAS 
    Cada comitiva será composta por um máximo de 18 Pessoas, sendo que poderão inscrever 
por jogo 16 Atletas. 
    A identificação dos participantes será feita através de CIPA valido para a época de 2019. 
  

4 - TEMPO DE JOGO 
       Infantis - 2 X 20 minutos com intervalo de 5 minutos;  
     Iniciadas e Juvenis - 2 X 25 minutos com intervalo de 5 minutos; 
      Em caso de empate no final do tempo regulamentar, não haverá prolongamento e proceder-se-á à 
marcação de livres de 7 metros de acordo com o R.G.P. da FAP e Associações. 
   

5 – CALENDÁRIOS DE JOGOS  
     O Calendário de jogos será a definir pela organização. 
 

6 - JOGOS  
     Os jogos serão realizados no Pavilhão Gimnodesportivo do Porto Alto e Pavilhão 
gimnodesportivo de Samora correia  
   

7 – ARBITRAGEM 
     Todo o processo desportivo, organizativo e disciplinar, incluindo a nomeação dos quadros 
de arbitragem, será da Responsabilidade da A. A. Santarém. 

 

     
 
 

8 – PRÉMIOS 
   Será atribuído um troféu /taça a todas as equipas participantes, consoante a classificação 
final. 



12º Torneio “ANDEBOL JOVEM” AREPA 2019 
 

 

   
 
 
9 – PROTESTOS 
      Em todos os casos passíveis de protesto de jogo e de acção disciplinar, aplica-se o R.G.P. 
da FAP e Associações. 
 

 10 – Casos Omissos 
     Os casos omissos serão resolvidos pela organização e das suas decisões não haverá 
recurso. 


