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REGULAMENTO GERAL 

1. INSCRIÇÃO 

1.1. As inscrições decorrem até dia 19 de Dezembro e os clubes devem enviar no documento em 

anexo, para o email: cel@ebsaas.com, a indicar o escalão, género, os nomes dos atletas e os CIPAS; 

2. CATEGORIAS 

2.1. Só poderão participar os atletas que estejam devidamente inscritos na FAP; 

2.2. O Torneio é destinado às categorias de minis a juniores, femininos e masculinos, cumprindo 

com os regulamentos etários da FAP; 

2.3. Qualquer atleta poderá jogar no escalão imediatamente superior desde que estejam aptos 

(subida de escalão); 

3. PRÉMIOS 

3.1. Em cada categoria serão entregues três prémios (1º, 2º e 3º classificado), 

3.2. Nas categorias de Infantis, Iniciados, Juvenis e Juniores serão atribuídos prémios do Melhor 

Marcador e Melhor Guarda-Redes; 

4. EQUIPA 

Cada equipa é constituída até um máximo de 16 jogadores por jogo. 

5. BOLA 

5.1.A bola a utilizar em cada categoria, terá a dimensão regulamentar fixada pela FAP e apenas 

poderão ser utilizadas as bolas da organização; 

5.2.É expressamente proibido a utilização de resina no Pavilhão da Levada; 

6. DISCIPLINA 

6.1. A comissão disciplinar será constituída pela organização; 

6.2. A sanção disciplinar a aplicar será de acordo com os Regulamentos Gerais da FAP e AAM; 

7. PROTESTOS 

7.1. Os protestos serão julgados por um comité, constituído pela Organização; 

7.2. Das decisões do Comité técnico não haverá qualquer recurso. 

8. SECRETARIADO 

8.1. A Organização publicará os resultados e classificações num placard, com as informações 

pertinentes para o bom funcionamento do Torneio: os resultados, as possíveis alterações no 

calendário de jogos e eventuais castigos aplicados. 

9. CASOS OMISSOS 

9.1. Os casos omissos serão decididos pela Organização, de acordo com o Regulamento da 

Federação de Andebol de Portugal. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 

A. FORMA DE DISPUTA EM CADA CATEGORIA 

1. As formas de disputa abaixo descritas, podem ser alteradas caso haja necessidade de adequar 

o número de jogos, tendo em conta as horas de Pavilhão disponíveis: 

2. Escalão de Minis  

Masculinos e Mistos, 2 séries (A e B) TXT. 
Finais - 1ºA x 1ºB - 1º e 2º LUGAR 
  2ºA x 2ºB - 3º e 4º LUGAR 
  3ºA x 3ºB - 5º e 6º LUGAR 

Femininos, 2 séries (A e B) TXT. 
Finais - 1ºA x 1ºB - 1º e 2º LUGAR 
  2ºA x 2ºB - 3º e 4º LUGAR 
  3ºA x 3ºB - 5º e 6º LUGAR 

 

 

3. Escalão de Infantis  

Masculinos, 2 séries (A e B) 

Finais - 1ºA x 1ºB - 1º e 2º LUGAR 

  2ºA x 2ºB - 3º e 4º LUGAR 

  3ºA x 3ºB - 5º e 6º LUGAR 

Femininos, 1 série TXT 

½ Finais -1ºA x 4ºA – JOGO 1 

     2ºA x 3ºA – JOGO 2 

VENCEDOR 1 x VENCEDOR 2 - 1º e 2º LUGAR 

VENCIDO 1 XVENCIDO 2 - 3º e 4º LUGAR 

 

4. Escalão de Iniciados  

Masculinos, 5 equipas TXT a 1 volta 

Femininos, 3 equipas TXT a 1 volta 

 

5. Escalão de Juvenis e Juniores  

Masculinos, 4 equipas TXT a 1 volta 

Femininos, 4 equipas TXT a 1 volta 

 

Nota: No caso de ter um número reduzido de equipas em algum escalão faremos séries mistas 

com subidas ao escalão superior: 

-Minis Masculinos sobem aos Infantis Femininos; 

-Infantis Masculinos sobem aos Iniciados Femininos; 

-Iniciados Masculinos sobem aos Juvenis Femininos; 
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B. PONTUAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES 

1. As pontuações, serão atribuídas da seguinte forma: 

Vitória – 3 pontos; Empate – 2 pontos; Derrota – 1 ponto; 

2. Em caso de igualdade pontual, aplica-se o disposto no “Regulamento Geral da FAP, Titulo 11, 

artigo 13º, sendo a classificação efetuada da seguinte forma: 

a. Pela diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre as equipas empatadas; 

b. Pela diferença de golos marcados e sofridos entre todas as equipas; 

c. Pelo menor número de golos sofridos; 

d. Pelo maior número de golos marcados; 

3. Nos jogos de atribuição da classificação final (finais), quando um jogo termina empatado 

proceder-se-á da seguinte forma: 

a) Três (3) Contra-Ataques a cada equipa (o jogador executante parte dos 9 metros com bola, passa 

ao GR e terá de receber a bola para lá do seu ½ campo e pode fazer o resto do campo em drible; 

O GR adversário não pode intercetar a bola); 

Se se mantiver o empate, aplica-se a alínea b); 

b) 3 livres de 7 metros para cada equipa, vencendo a equipa que mais golos alcance; 

Se mesmo assim persistir o empate, a equipa que primeiro falhe um livre de 7, com golo da outra 

equipa, fica eliminada; 

C. TEMPO DE JOGO 

O cronómetro nunca pára em nenhum escalão, não é permitida a solicitação de “Time Out” e nem 

aquecimento no campo (os jogadores deverão realizar o aquecimento nos campos exteriores) 

1. MINIS 

a) Em caso de chuva, os jogos têm a duração de 12 minutos seguidos e as transições de mudança 

de jogo de 3 minutos; 

b) Se não chover os jogos têm a duração de 20 minutos seguidos e as transições de mudança de 

jogo de 5 minutos;  

2. INFANTIS 

a) Os jogos têm a duração de 25 minutos e as transições de mudança de jogo de 5 minutos; 

b) Nas finais, os jogos têm a duração de 30 min (se n/chover) ou 20 minutos (se chover); 

3. INICIADOS 

a) Os jogos têm a duração de 40 minutos e as transições de mudança de jogo de 10 minutos; 

4. JUVENIS e JUNIORES 

a) Os jogos têm a duração de 40 minutos e as transições de mudança de jogo de 10 minutos; 

NOTA: Em caso de ter um nº reduzido de equipas em alguns escalões, faremos o tempo 

regulamentar de jogo desse escalão (Minis 2X15; Infantis 2X25; Iniciados, Juvenis e Juniores 2X30). 


