
SUB 16 FEM | Alteração às Regras do Jogo de Andebol 

 

Esta Etapa de Andebol de Sub 16 Femininos no âmbito da Seixalíada, 

vão de encontro às Regras do Jogo de Andebol, de acordo com as mesmas 

em vigor por parte da Federação de Andebol de Portugal, com exceção 

em:  

1. Tempo de jogo de 30 minutos corridos (sem qualquer tempo de 

paragem); 

2. Em caso de igualdade pontual numa fase de grupos, o desempate será 

efetuado com base no Título 8, Artº 12º do Regulamento Geral da FAP; 

3. Desempates no Playoff: 

a. Cada equipa indica 3 jogadores qualificados, que efetuam cada um, 

um remate de livre de sete metros, alternado com o adversário. A 

lista com os nomes, números dos jogadores e guarda-redes 

escolhido, deverá ser entregue ao Árbitro pelo responsável da 

equipa. É livre a escolha da ordem de remate de cada equipa. É o 

Árbitro que decide em que baliza se efetuam os livres de sete metros. 

A equipa que começa, será escolhida à sorte pelo Árbitro. Em caso 

de igualdade ao fim da primeira série, será em regime de “bota-fora”. 

Não é admitido, aos jogadores excluídos, desqualificados ou 

expulsos, marcar livres de sete metros. Se graves irregularidades 

forem cometidas durante o tempo utilizado para a marcação dos 

livres de sete metros, os jogadores prevaricadores serão 

desqualificados em todos os casos. Aquando de uma desqualificação 



ou lesão de um jogador, o mesmo será substituído por outro 

qualificado, nomeado pelo responsável. Durante os livres de sete 

metros, apenas se podem encontrar sobre o meio campo da 

marcação de sete metros, o rematador, o guarda-redes e os Árbitros. 

4. Os atletas que não possuam CIPA, devem apresentar o Cartão de 

Cidadão (podem ser utilizados atletas federados e não federados); 

a. O Seguro Desportivo, será da responsabilidade da Câmara 

Municipal do Seixal. 

NOTA: 

Solicita-se a comparência das equipas, 5 minutos antes do jogo em curso terminar, 

próximo do recinto de jogo, junto ao oficial de campo, para que não existam atrasos no 

programa estipulado. O aquecimento deverá ser efetuado no decorrer do jogo anterior. 

Obrigado pela contribuição e compreensão. 

Contatos: csspf@csspf.pt | 96 413 55 69 

  

O Presidente da Direção 
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