
CLUBE DE ANDEBOL DE BARROSAS 
Torneio dos Pequeninos 

 

4 e 5 de Abril  - Idães FELGUEIRAS 
 

Email: cabarrosas@gmail.com 
 

 

 

Regulamento do Torneio: 

 - O Torneio denominado “Torneio dos Pequeninos”, é Organizado pelo Clube de 

Andebol de Barrosas, e decorrerá nos dias 4 e 5 de abril de 2020, em Idães - Barrosas 

(Felgueiras). 

- O Torneio destina-se aos escalões de Minis e Infantis, sendo limitado a 

         6 equipas de Minis 

         8 equipas de  Infantis 

(havendo excedente de equipas interessadas, a organização reserva-se o direito de 

não aceitar a inscrição, seguindo um critério de ordem de chegada). 

- Cada equipa pode inscrever 14 jogadores, 3 oficiais e um árbitro (maior de 16 anos). 

- Cada equipa paga 200€, independentemente do número de jogadores; 
A taxa de inscrição dará direto a: dormida em sala de aula, de 4 para 5 de abril; almoço 

e jantar de Sábado (dia 4), pequeno almoço e almoço de Domingo (dia 5). 

- As inscrições deverão ser realizadas até o dia 25 de fevereiro, através do endereço: 

              cabarrosas@gmail.com , devendo os clubes anexar o comprovativo de 

pagamento. 

              A taxa de inscrição deverá ser paga através no NIB:   0035 0931 0000 0711 

8008 7 

O transporte de jogadores e oficiais, para os locais dos jogos (Pavilhão de Idães e 

Pavilhão de Stº Estêvão de Barrosas) é assegurado pela organização. 

- A organização promoverá atividades paralelas aos jogos, para os participantes (visitas 

guiadas, piscina, etc) 

- A organização conta com o apoio de: Câmara Municipal de Felgueiras, Junta de 

Freguesia de Idães (Felgueiras), Junta de Freguesia de Stº Estêvão (Barrosas) 

Agrupamento de Escolas de Idães, Associação de Andebol de Braga, Federação de 

Andebol de Portugal. 

- Para qualquer informação complementar, podem contactar: 

     António Bastos (Telem: 934276494) 
     Olívia Couto      (Telem: 967792053) 
     Adelino Correia (Telem: 969327764) 
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Regulamento de jogos e prova para MINIS 

• Os jogos realizam-se nos Pavilhões de Idães e de Stº Estêvão de Barrosas.  

• Os atletas têm de estar devidamente inscritos na FAP 

• Cada equipa pode inscrever o máximo de catorze jogadores. 

 

- As equipas podem ser masculinas, mistas ou femininas. No entanto, participarão num 

único quadro competitivo. 

- Os jogos de Minis, cumprirão o regulamento de Andebol de 5 

- Os jogos terão a duração de 15+15 minutos com 3 minutos de intervalo entre partes.  

- Cada equipa jogará 4 ou 5 jogos, no decorrer do torneio. 

- Não haverá classificação final. Todos os jogadores receberão uma medalha de 

presença, e todas as equipas receberão um troféu de presença. 

- A arbitragem será assumida por jovens com mais de 16 anos, sugeridos pelos clubes 

participantes no Torneio. 
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Regulamento de jogos e prova para Infantis 

• Os jogos realizam-se nos Pavilhões de Idães e de Stº Estêvão de Barrosas.  

• Os atletas têm de estar devidamente inscritos na FAP 

• Cada equipa pode inscrever o máximo de catorze jogadores. 

 

- As equipas podem ser masculinas, mistas ou femininas. No entanto, participarão num 

único quadro competitivo. 

- Os jogos serão de Andebol de 7, com duração de 20+20 minutos, com intervalo de 5 

minutos. 

- As equipas participantes serão agrupadas em duas séries de 4, dentro das quais 

jogarão todos contra todos. 

- Na segunda e terceira fases, jogarão como se segue: 

     Jogo 1 - 1º serie A X 2º Série B 

     Jogo 2 - 1º Série BX 1º Série A 

     Jogo 3 – 3º Série A X 4º Série B 

     Jogo 4 – 3º Série B X 4º Série A 

     Jogo 5 -  Vencido dos jogos 1  X Vencido do jogo 2  (apura 3º e 4º classificados) 

     Jogo 6 – Vencedor do jogo 1 X vencedor do jogo 2   (apura 1º e 2º classificados) 

                       (as restantes equipas ficam em 5º) 

- As equipas receberão troféus classificativos do 1º ao 4º lugar, e troféus de presença 

do 5º ao 8º lugares. 

    Todos os jogadores receberão medalhas de presença. - A arbitragem será assumida 

por jovens com mais de 14 anos, sugeridos pelos clubes participantes no Torneio. 

- A arbitragem estará ao cargo dos quadros da Associação de Andebol de Braga. 

- Em tudo que não esteja definido neste regulamento, seguem-se as regras oficiais da 

Federação de Andebol de Portugal 
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