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TORNEIO INTER-TURMAS DE ANDEBOL 

REGULAMENTO 

• DATA: 

Dias 11, 12, 14 e 15 de Dezembro 

• LOCAL 

Pavilhão Desportivo da E.S.M 

 

• HORÁRIO 

DAS 9:00 horas às 17:00 horas 

 

• QUADRO COMPETITIVO 

- A competição será disputada por anos de escolaridade e nos escalões: masculino e feminino. 

- O sistema de competição dependerá do número de equipas inscritas: 

1ª Fase de grupos 

2ª Finais 

- O calendário de jogos será afixado com uma semana de antecedência em relação ao início do 

torneio. 

 

• MODELO COMPETITIVO/ REGRAS 

- Situação de Jogo: 

ANO FEMININO MASCULINO 

7º, 8º Jogo 5x5 Jogo 5x5 

9º, 10º, Jogo 5x5 Jogo 7x7 

11º e 12º Jogo 7x7 Jogo 7x7 

As regras utilizadas serão as vigentes da F.P.A 

• INSCRIÇÕES 

- Serão realizadas em ficha de inscrição própria e entregues ao professor de Educação Física 

até ao dia 24 de Novembro. 

- As inscrições são limitadas a uma equipa feminina e uma masculina por turma 

- Nenhum jogador poderá jogar em mais do que uma equipa. 

 

• UTILIZAÇÃO DE JOGADORES 

As equipas podem inscrever: 

ANO FEMININO MASCULINO 

7º, 8º Mín: 5 jog – Max: 10 Mín: 5 jog – Max: 10 

9º, 10º Mín: 5 jog – Max: 10 Mín: 7 jog – Max: 10 

11º e 12º Mín: 7 jog – Max: 12 Mín: 7 jog – Max: 12 

- Caso a equipa não tenha 5/7 jogadores de campo, será marcada falta de comparência. 

- Nenhum jogador poderá jogar em mais do que uma equipa. 
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• TEMPO DE JOGO 

- A duração dos jogos será estabelecida de acordo com o número de equipas inscritas 

 

• INÍCIO DE JOGO 

- Se uma das equipas não se encontrar no terreno de jogo devidamente equipada e completa, 

ao sinal sonoro que indica o tempo de início de jogo, perde por falta de comparência, ficando 

automaticamente desclassificada e impossibilitada de realizar mais jogos. 

Para efeitos de classificação ser-lhes-á atribuído 0 pontos e à outra equipa 3 pontos e um 

score de 5-0. 

 

• RESULTADO FINAL 

- Será vencedora a equipa que no final do jogo marcar o maior número de golos. 

- Nas fases finais, se o resultado for uma igualdade será realizada uma série de 3 livres de 7 

metros. 

 

• CLASSIFICAÇÃO 

- Na competição por pontos, “fase de grupos” será utilizada a seguinte pontuação: 

o Vitória: 3 pontos 

o Empate: 2 ponto 

o Derrota: 1 pontos 

o Falta de Comparência: 0 pontos (e não pode jogar mais jogos) 

- No caso de igualdade pontual na classificação final de um grupo, o desempate será 

feito do seguinte modo: 

1º- Resultado entre as duas equipas; 

2º- Diferença de golos marcados e sofridos entre em todos os jogos; 

3º- Maior número de vitórias; 

4º- Sorteio (Caso há disponibilidade de tempo poderá ser realizado um jogo de 

desempate) 

• CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela organização. 

Atenção: Qualquer conduta antidesportiva por parte de qualquer elemento de uma equipa levará a 

desqualificação da mesma e impede o envolvimento d participar nos torneios a realizar durante o ano 

lectivo. 


