TORNEIO CIDADE DE LAMEGO – juvenis
Regulamento da Prova
Artigo 1
Organização
1 – O Torneio Cidade de Lamego - juvenis tem a organização do Andebol Club de
Lamego.
2 – Tem o apoio da Câmara Municipal de Lamego, Federação de Andebol de Portugal e
da Associação de Andebol de Viseu.
Artigo 2
Realização
1 – A prova realiza-se nos dias 31 de agosto e 1 de setembro de 2019.
2- Será realizado no Pavilhão Álvaro Magalhães.
Artigo 3
Prémios
1 – Serão entregues prémios de classificação a todas as equipas participantes.
2 – Prémio individual para o melhor guarda redes e melhor jogador do torneio, que serão
eleitos pelos treinadores das 4 equipas participantes. Não é permitido ao treinador votar
num dos seus atletas.
Artigo 4
Participantes
1 – Clubes
a . Participam 3 Clubes convidados pelo clube organizador e o clube organizador.
2 – Jogadores
a. Participam jogadores com idade de Juvenil ou com qualificação médica para
esse escalão.

3 – Técnicos
a. De acordo com o estipulado pela Federação de Andebol de Portugal
4 – Agentes Desportivos
a. Todos os Agentes Desportivos têm obrigatoriamente de estar inscritos para a
Época 2019/2020.
Artigo 5
Cada Jogo
1 – O Jogo terá a duração de 25 minutos x 2 partes e um intervalo de 5 minutos.
2 – Em caso de empate no final do tempo regulamentar proceder-se à marcação de livres
de 7 metros (5 para cada equipa).
3 – Apenas é permitido um time-out por parte a cada equipa, não acumulável.
4 – Será disputado em dois dias. No primeiro dia disputam-se as meias-finais e no
segundo dia disputam-se atribuição do 3º e 4º lugares e a respectiva final.
Artigo 6
Arbitragem
1 – A arbitragem é da responsabilidade da Federação de Andebol de Portugal ou da
Associação de Andebol de Viseu.
Artigo 8
Reunião Técnica
1 – No dia 31 de agosto de 2019 pelas 14 horas, no Complexo Desportivo de Lamego,
realizasse a reunião técnica para esclarecimentos gerais sobre o torneio.
Artigo 9
1- Alimentação e dormida da responsabilidade da organização.
a) Na recepção das equipas, vão reunir-se os 4 responsáveis de cada equipa para
sortearem o módulo de dormida.
2- Transporte da responsabilidade de cada clube.
Artigo 10
Disposições Finais
1 – A tudo o que não vem especificado neste Regulamento Especifico, aplica-se o
disposto no RG da Federação e Associações
2- Cada participante tem de ter o seguro desportivo ativado, a organização não se
responsabiliza por algo que possa surgir.

Contactos:
António Manso (Presidente A. C. Lamego): 916 636 233
E-mail: andebol.c.lamego@gmail.com
Luís Machado (Coordenador Técnico A. C. Lamego): 932 471 371
E-mail: acl.tecnicos@gmail.com

