Andebol Clube os Lusitanos
Rua da Vila Lia, s/n
4455-794 Santa Cruz do Bispo

Next Generation Handball Cup
Regulamento do Torneio:
O torneio destina-se ao escalão de Juniores nos géneros Masculino (atletas nascidos em 2001, 2002 e
anos posteriores) e Feminino (atletas nascidas em 2002, 2003 e anos posteriores).
Os jogos realizam-se no Pavilhão Municipal de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, nos dias 24 e 25 de
fevereiro de 2020 (férias escolares do Carnaval).
Os atletas têm de estar devidamente inscritos na Federação Andebol de Portugal, sendo obrigatório a
apresentação de CIPA.
Cada equipa pode contar com o máximo de dezasseis jogadores por jogo.
Os jogos terão a duração de 2×25 minutos com 5 minutos de intervalo entre partes.
Cada treinador tem direito a 2 Time Out, não podendo utilizar os dois na mesma parte.

Juniores Masculinos
Fase de Grupos:
– Dois grupos de 3 equipas, jogam todos contra todos a uma volta;
Meias Finais:
– A ordenação para as meias finais respeita o cruzamento direto entre os grupos pela seguinte ordem:
Jogo 10: 1ºA x 2ºB
Jogo 11: 1ºB x 2ºA
Final:
– Os vencedores das respetivas meias finais (jogos 10 e 11).

Juniores Femininos
Meias Finais:
Jogo 3: Equipa F1 x Equipa F2
Jogo 6: Equipa F3 x Equipa F4
Final:
– Os vencedores das respetivas meias finais (jogos 3 e 6).
Tudo o que não estiver especificado neste Regulamento Técnico, aplica-se o disposto do Regulamento
Geral da Federação Andebol de Portugal e Associações.
Desempates:
– Nos jogos disputados TxT aplica-se o Regulamento Geral da Federação de Andebol de Portugal e
Associações.
– Nos jogos disputados para determinar um lugar classificativo final, no caso de empate no final do
tempo regulamentar, aplica-se o sistema de desempate através de uma série de livres de 7 metros,
continuando empatado, livres de 7 metros até uma equipa ganhar vantagem.
A arbitragem está ao cargo dos quadros da Associação de Andebol do Porto e da Federação de Andebol
de Portugal.
Prémios:
– Troféus para todas as equipas participantes
– Prémio de melhor jogador por jogo (MVP)
– Troféu Fair Play para ambos os géneros (Taça Francisco Ramos)

