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TORNEIO “Magos Cup 2020” 

REGULAMENTO 

 

1. INTRODUÇÃO 

A organização deste torneio está a cargo do CAS – Clube de Andebol de 

Salvaterra de Magos e todas as questões com ele relacionadas serão de sua 

inteira responsabilidade. 

Este evento tem como principal objetivo, proporcionar às equipas do CAS, outras 

experiências competitivas no desenvolvimento do seu processo de formação. 

2. FORMA DE DISPUTA 

Este torneio é destinado ao escalão de Juvenis/Juniores Femininos. 

O modelo competitivo é sob a forma quadrangular, com quatro equipas convidadas 

pela organização. 

Realiza-se no Pavilhão Municipal de Salvaterra de Magos, no dia 23 de fevereiro 

de 2020. 

No período da manhã joga-se a fase de Apuramento e na tarde as Finais. 

As equipas que vencerem os jogos da manhã jogaram a Final e as derrotadas 

jogaram o jogo para apuramento do 3º / 4º lugar. 

3. EQUIPAS 

Cada comitiva será composta por um máximo de 18 pessoas. 

A identificação de todos os participantes far-se-á exclusivamente através de CIPA. 

Será garantida a refeição do almoço aos elementos da comitiva. 

4. JOGO 

Os jogos terão dois tempos de 30’ com 10’ de intervalo. 

Em caso de empate no final do tempo regulamentar, não haverá prolongamento e 

proceder-se-á à marcação de livres de 7 metros de acordo com o R.G.P. da F.A.P. 

e Associações. 

Em tudo o mais, os jogos reger-se-ão pelas regras da F.A.P. para a presente época 

2019/20. 

http://www.casandebol.com/
https://www.facebook.com/ClubeAndebolSalvaterraMagos
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5. TROFÉUS 

Será atribuído um trofeu / taça a todas as equipas participantes consoante a 

classificação final. 

6. ARBITRAGEM 

Todo o processo desportivo, organizativo e disciplinar, incluindo a nomeação dos 

Quadros de Arbitragem, será da responsabilidade da A. A. SANTARÉM. 

7. PROTESTOS 

Em todos os casos passíveis de protesto de jogo e de acção disciplinar, aplica-se 

o R.G.P. da F.A.P. e Associações. 

Para o efeito será constituída uma comissão técnica-disciplinar composta por pelos 

menos 3 elementos. 

8. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização e das suas decisões não 

haverá recurso. 

9. CALENDÁRIO DOS JOGOS 

 

Hora Equipa Equipa Jogo 

10:00 CAS Batalha AC 1 

11:30 GE Portalegre CB Castelo Branco 2 

15:30 Vencido “jogo 1” Vencido “jogo 2” Apuramento 

3º/4º 

17:00 Vencedor “jogo 1” Vencedor “jogo 2” FINAL 
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