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Desde a Carta de Feira concedida pelo rei D. João I, em 1392, que a 

feira franca enche as ruas da cidade de Viriato. Mais hodierna é a 

modalidade que, remontando a 1919, nasceu pelas mãos do alemão Karl 

Schelenz mas nem por isso deixa de mover, também ela, multidões. 

Como viseenses orgulhosos e apaixonados que somos quisemos, 

pelo terceiro ano consecutivo, unir estes dois amores, surgindo o III Torneio 

Cidade de Viseu. 

 

 
 

Com organização do Académico de Viseu e apoiado pela Associação 

de Andebol de Viseu e pela Câmara Municipal, o Torneio Cidade de Viseu 

visa acentuar a presença da modalidade na cidade e incrementar a 

saudável convivência desportiva entre equipas, ao mesmo tempo que dá a 

conhecer a nossa cidade e o nosso clube. 

A organização pretende trazer até à cidade de Viseu as melhores 

escolas de formação de andebol nacional proporcionando-lhes um 

considerável número de jogos num curto espaço de tempo, e aliando à 

prática desportiva o convívio, o divertimento e partilha de experiências. 

Pretende-se que na memória dos jovens fique mais do que um torneio, 

fique uma experiência inigualável recheada de bons momentos passados 

na cidade de Viriato. 
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Data do torneio: 

6, 7 e 8 de setembro de 2019 

 

Locais de Realização dos jogos: 

Pavilhão do Fontelo 

Pavilhão da Escola Viriato 

Pavilhão da Escola Alves Martins 

Pavilhão da Escola Infante D. Henrique 

Pavilhão Instituto Politécnico de Viseu 

 

Refeições: 

Cantina da Escola Secundária Viriato 

 

Alojamento: 

Escola Viriato. O alojamento das equipas será feita em sistema de sala de aula. A 

organização disponibiliza colchões, devendo os participantes ser portadores de 

saco/roupa de cama 

 

Categorias: 

Torneio para equipas convidadas, nos escalões de Infantis Masculinos/Femininos, 

Iniciados Masculinos/Femininos, Juvenis Masculinos/Femininos e Juniores 

Masculinos/Femininos.
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Identificação dos participantes: 

Apenas podem participar no torneio os atletas, treinadores e dirigentes portadores de 

CIPA, com inscrição válida para a época desportiva 2019/2020.  

Antes do início da competição, os responsáveis por cada equipa terão de entregar à 

organização a listagem da comitiva, em que cada jogador terá um número de camisola, 

devendo conservar esse mesmo número durante todo o torneio. 

Escalões Etários: 

De acordo com as idades definidas no comunicado oficial nº1 da Federação de Andebol 

de Portugal. 

Forma de disputa: 

O torneio será de 6 equipas por escalão, sendo dividas em 2 grupos de 3 equipas no 

sistema T x T. 

Os grupos e a ordem dos jogos do torneio serão designados pela organização. 

Participação: 

Este torneio destina-se a todas as equipas/clubes que se inscrevam até ao dia 15 de Agosto 

de 2019. 

Duração dos jogos: 

Categorias Tempo de jogo Intervalo 

Infantis Masculinos 2x20 minutos 5 Minutos 

Infantis Femininas 2x20 minutos 5 Minutos 

Iniciados Masculinos 2x20 minutos 5 Minutos 

Iniciadas Femininas 2x20 minutos 5 Minutos 

Juvenis Masculinos 2x25 minutos 5 Minutos 

Juvenis Femininas 2x25 minutos 5 Minutos 

Juniores Masculinos 2x25 minutos 5 Minutos 

Juniores Femininos 2x25 minutos 5 Minutos 
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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 é de 10 

minutos. 

 

Sistema de pontuação: 

Os pontos são atribuídos da seguinte forma: 

 Vitória - 3 pontos; 

 Empate - 2 pontos; 

 Derrota - 1 ponto: 

 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: 

i. Pelo número de pontos obtidos, nos jogos entre si: 

ii. Pela diferença de golos marcados e sofridos, nos jogos entre as 

equipas empatadas; 

iii. Pela diferença de golos marcados e sofridos, entre todas as 

equipas; 

iv. Pelo maior número de golos marcados em todos os jogos; 

v. Por sorteio. 

No caso de se manter o empate no fim do tempo regulamentar, nos jogos em 

que o resultado final não pode ser um empate, o vencedor será determinado 

por livres de sete 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. A escolha da ordem de remate de cada 

equipa é feita através do sorteio. Em caso de igualdade ao fim dos cinco remates, o 

sistema a adotar é de decisão por morte súbita. Cada equipa tem direito à marcação de 

um livre de sete metros até umas das equipas falhar. 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. Durante os livres de sete 

metros, apenas se podem encontrar sobre o terreno de jogo, o rematador, o guarda -

redes e os Árbitros.  
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Protesto e disciplina: 

Eventuais Protestos serão de acordo com as regras e regulamento em vigor da FPA 

(Provas em regime de concentração, Titulo 12 do FGFAP e Associações).  

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.  

A equipa que abandone o campo, durante o jogo, será imediatamente expulsa do Torneio;  

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. 

 

Equipamentos: 

Cada equipa deverá apresentar dois ou mais jogos de equipamentos diferentes, de modo 

a poder trocar 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 

 

Arbitragem: 

Da responsabilidade de Associação de Andebol de Viseu e Federação de Andebol de 

Portugal. 

 

Prémios: 

Serão atribuídos troféus coletivos aos três primeiros classificados de cada escalão e 

prémios de participação a todos os atletas.   

Serão também atribuídos prémios individuais: melhor guarda-redes por escalão e melhor 

jogador por escalão. 

Seguros desportivos: 

As equipas participantes devem assegurar o seu próprio seguro médico desportivo ou de 

participante federado. 
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Para qualquer esclarecimento poderá contactar a organização através do 

Coordenador Desportivo do Académico de Viseu Futebol Clube – Andebol. 

Rafael Ribeiro 

(Coordenador Desportivo do Académico de Viseu FC – Andebol) 

rafaelribeiro.acviseu@gmail.com / acviseuandebol@gmail.com 

918677324 
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