
 
 

 

 

ASSUNTO: REGULAMENTO DO 2º MASTERS HANDBALL C.D. NACIONAL 
 

1 – ORGANIZAÇÃO – Clube Desportivo Nacional 
 

2 – RECEÇÃO DOS CLUBES – Pavilhão do Funchal no dia 7 de dezembro até às 8h30 
a.m. 

 

Nota 1: Cada clube deverá enviar para mastershandballcdnacional@gmail.com, 

até ao dia 6 de dezembro, a sua lista de participantes devidamente preenchida. A 

mesma será conferida pela organização no dia 7 de dezembro, no Pavilhão do 

Funchal, durante a receção das equipas participantes. 

Nota 2: O oficial responsável irá assinar um termo de responsabilidade para 

utilização das instalações. 

3 – TRANSPORTES – A organização ficará responsável por assegurar o transporte do 

aeroporto para o alojamento e do alojamento para o aeroporto de todas as equipas 

que se inscrevam no Master e sejam comitivas fora da Região Autónoma da 

Madeira. 

4 – DATAS DE REALIZAÇÃO DO MASTERS – 7 e 8 de Dezembro 
 

5 – REUNIÃO TÉCNICA – A reunião técnica será efetuada no Pavilhão do Funchal 

às 8h30 a.m. do dia 7 de Dezembro. 

6 – ESCALÃO – O MASTERS destina-se ao escalão de veteranos, contemplando atletas 

nascidos até 1989. Todos os atletas deverão ser portadores do respetivo cartão de 

identificação da modalidade devidamente regularizado. 

7 – PRÉMIOS – Será atribuído um troféu aos três primeiros classificados e medalhas 

a todos os participantes. 

8 – CLUBES PARTICIPANTES  -  Os clubes participantes serão convidados pela 

organização do 2º Masters Handball C.D. Nacional 2019. 

9  -  TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPA  - Cada equipa deverá pagar 50€ 

para participar no 2º Masters Handball C.D.Nacional. 
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O referido pagamento deverá ser efetuado até ao dia 05 de Dezembro de 2019. 

Cada equipa deverá ser composta no máximo por 18 elementos. 

Nota 3: Aplica-se o disposto para o respetivo campeonato nacional de cada clube 

participante, com um número máximo de 3 dirigentes por jogo. 

9 – ALOJAMENTO/VIAGENS – O alojamento/viagens são por conta de cada 

equipa participante e a organização da prova compromete-se em dar todo o poio 

para garantir as melhores condições possíveis para cada formação. 
 

10 – ALIMENTAÇÃO – A alimentação durante o período do torneio será feita no 

Restaurante Tahiti, no centro do Funchal e em regime de buffet sem restrições de 

quantidade, água incluída, pelo módico preço de 5€ por refeição para cada atleta , 

sendo que cada formação participante terá direito ao almoço e jantar do dia 7 de 

Dezembro e ao almoço e jantar do dia 8 de Dezembro. O pequeno-almoço será 

atribuído no local do alojamento. 

11 – SEGURO – Todos os participantes deverão estar inscritos na Federação de 

Andebol de Portugal e o seguro desportivo da Federação será válido para esta 

competição. 

12 – EQUIPAMENTOS - Cada equipa deverá ter no mínimo duas camisolas de jogo de 

cor diferente. A equipa que joga em casa, tem preferência de escolha do equipamento. 

Esta comunicação deverá ser efetuada na reunião técnica. 

13 – CALENDARIZAÇÃO DA PROVA - A calendarização do 2º Masters Handball C.D. 

Nacional 2019 está a cargo da organização e será divulgado assim que todas as equipas 

confirmem a sua participação. 

14 – LOCAL DA COMPETIÇÃO - Pavilhão do Funchal 
 

15 – MODELO COMPETITIVO 
 

15.1 FORMA DE DISPUTA 
 

O Torneio será realizado entre 5 equipas em sistema de todos contra todos em 

apenas volta. 

 

15.2 PONTUAÇÃO 
 

Serão atribuídos os pontos da seguinte forma: 
 

Vitória: 3 pontos; 
 

Empate: 2 pontos; 
 

Derrota: 1 ponto; 
 

Falta de comparência: 0 pontos. 
 

 



15.3 – DESEMPATES 
 

1ª Fase – Artº 12º do Título 8 do RGFAP e Associações 
 

2ª Fase (jogos a eliminar) - Em caso de empate no final do torneio, proceder-se-á a um 

único prolongamento de 10 minutos com duas partes de 5 minutos. Em caso de nova 

igualdade recorre-se à marcação de livres de sete metros. 

15.4 – TEMPO DE JOGO – 2X25´com intervalo de 5´ 
 

15.5 – REGRAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS – Aplicação do disposto no Regulamento 

Específico da prova – Artº 7º 

16 – QUADRO DA ARBITRAGEM - Será da responsabilidade da organização a 

nomeação das equipas de arbitragem. 

17 – CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão resolvidos pela organização, com base 

nos Regulamentos de provas em concentração da Federação de Andebol de Portugal. 

18 – CONTACTOS 
 

e-mail mastershandballcdnacional@gmail.com 
 

CD Nacional: 
 

Hugo: 911897919 
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