Regulamento
Torneio de Andebol
Portugal Legends Handball Cup

1 - Escalão e datas
O Torneio de Andebol do LX 50 realiza-se nos escalões de Veteranos/Veteranas (Masters).
Mulheres +33 / +43 ; Homens +35 / +45 /+50 , nos dias 6 e 7 de Junho 2020.
2 - Recompensas e Prémios
Ainda definir os prémios coletivos e individuais.
3 - Clubes Participantes
Os clubes participantes serão convidados pela Organização do Torneio.
4 - Jogadores Participantes
Poderão participar todos os jogadores que possuam o respetivo CIPA atualizado.

4.1 - Listas de Participantes
As listas de participantes deverão ser entregues a Organização no prazo máximo de 5 dias
antecedentes ao torneio, sendo o número máximo de 20 atletas inscritos por equipa, no entanto só
poderão jogar 16 por jogo, que poderão ser alterados jogo a jogo.

5 – Treinadores / Dirigentes
Número máximo de 6 dirigentes inscritos por equipa, no entanto só podem estar 4 oficiais no
banco.
6 - Modelo Competitivo

VETERANOS MASCULINOS - Sistema competitivo ainda a definir dependendo do número das
equipas a participar.
Tempo de jogo será de 15 minutos cada parte com intervalo de 5 minutos.

VETERANAS FEMININAS – Sistema competitivo ainda a definir dependendo do número das
equipas a participar.
Tempo de jogo será de 15 minutos cada parte com intervalo de 5 minutos.
Finais serão 20 minutos cada parte com intervalo de 10 minutos.

6.1 - Classificação
Serão atribuídos os pontos da seguinte forma:
Vitória: 3 pontos;
Empate: 2 pontos;
Derrota: 1 ponto;
Falta de comparência: 0 pontos.
6.2 - Desempates
Em caso de empate nas finais do torneio, proceder-se-á ao desempate através de prolongamento
de 10 minutos 5+5 havendo lugar só a mudança de campo, caso se mantenha o empate será
desempatado através de 5 livres de 7 metros, se continuar empatado aplicasse a morte súbita

7 - Disciplina
Será da responsabilidade do Departamento de Arbitragem da Associação de Andebol de Lisboa,
ereger-se-á pelas regras em vigor para as competições oficiais.

8 – Quadros de Arbitragem
Será da responsabilidade da Associação de Andebol de Lisboa a nomeação das equipas de
arbitragem.

9 – Horário de Jogos e Marcações
A calendarização do mesmo está a cargo da Organização.

10 – Local da Competição
Estadio Universitario de Lisboa

11 – Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela Organização em conjunto com a Associação de Andebol
de Lisboa com base nos Regulamentos da Federação de Andebol de Portugal.

