
 

1º Torneio Andebol da Pascoa da Casa do Povo da Sobreira  

Infantis femininos 

 
1. Objectivo 
Baseando-se no princípio da promoção do desporto e na divulgação do andebol, o presente 

torneio tem por fim, promover o bom relacionamento interpessoal entre todos os participantes 

assim como desenvolver momentos de competição saudável. 

 
2. Organização 
Casa do Povo da Sobreira 

Apoio – Associação de Andebol do Porto 

 
3. Local 
Pavilhão Casa do Povo da Sobreira (Sobreira – Paredes) 

 
4. Data 
19 de abril de 2019 

 
5.Equipas (Infantis Femininas) 
CAB-CRD 

CP Sobreira 

Macieira AC 

ND Santa Joana  

 
6. Regras 
- Alteração ao tempo de jogo - dois períodos de 20 minutos cada parte com um intervalo de 5 

minutos.  
- Haverá apenas 2 descontos de tempo. 

- Em todas as outras situações aplicam-se as regras estabelecidas pela FPA e os regulamentos 

da AAP. 

 

 

7. Árbitros 
- O jogo será conduzido por árbitros oficiais nomeados pela AAP 

- Os oficiais de mesa serão nomeados pela organização do Torneio. 

 
 
8. Pontuação 
Torneio por pontos – campeonato. 
Vitória = 2 pontos / Empate = 1 ponto / Derrota = 0 pontos. 



 

Ficará em 1º lugar do grupo a equipa com mais pontos. Em caso de empate contará o saldo de 

golos sofridos e marcados. Caso continue a registar-se o empate será decidido através do maior 

número de golos marcados. 

 
9. Prémios 
A entrega de prémios será realizada no final de todos os jogos. Serão atribuídos prémios de 

participação a todas as equipas.  
 
 
10. Calendário de jogos 
 

Hora Equipa Equipa Resultado 

9h30 CP Sobreira CAB-CRD  

10h30 Macieira AC ND Santa Joana  

ALMOÇO 

14h30 CP Sobreira Macieira AC  

15h30 ND Santa Joana CAB-CRD  

17h00 CAB-CRD Macieira AC  

18h00 CP Sobreira ND Santa Joana  

 
 
11. Questões Logísticas 
- Solicitamos que todas as equipas nos enviem a ficha de jogo antecipadamente, mínimo 3 dias 

antes do torneio. Poderão fazer através do nosso e-mail: andebolcpsobreira@gmail.com  

- Será atribuído a cada equipa um balneário. Será o mesmo do início até ao fim do torneio. 

- O almoço será oferecido pela organização do torneio a todas as atletas inscritas no torneio e 

também a 3 acompanhantes (treinadores e dirigentes). 

- Caso os clubes tenham mais acompanhantes ou pais que desejem almoçar com a equipa, 

poderá fazer mediante comunicação prévia e um custo de 5€/pessoa. 

 
Com os melhores cumprimentos 

 
Pela Secção de Andebol CP Sobreira 

Pedro Rodrigues 

 

 


