XII OLIMPÍADA INTER ALPHAS 2014
HANDEBOL
Art. 1º - A modalidade será disputada nas categorias: Naipe masculino - Mirim; Naipe
feminino – Mirim, Infantil e Principal.
Art. 2º - Cada residencial poderá inscrever até 14 (quatorze) atletas por jogo.
Parágrafo 1º - A não apresentação de pelo menos 05 (cinco) atletas implicará na perda do
jogo por WO.
Parágrafo 2º Será permitido à inclusão de até 03 atletas de outras categorias para
completar a equipe, de acordo com Art. 7, Parágrafo 2º do Regulamento Geral (categoria
mirim poderá participar na categoria infantil; categoria veterano poderá participar nas
categorias master e principal; categoria master poderá participar na categoria principal;
categoria veteraníssimo poderá participar na categoria veterano).
Parágrafo 3º - Serão utilizadas as seguintes bolas por categoria:
Mirim feminino: H1L;
Demais categorias: H2L.
Art. 3º - Os atletas deverão apresentar-se à mesa de inscrição 10 (dez) minutos antes do
início do jogo.
Parágrafo Único - Haverá no máximo 15 (quinze) minutos de tolerância somente para o
primeiro jogo de cada rodada.
Art. 4º - A competição seguirá as regras oficiais da Federação Paulista de Handebol,
exceção feita às alterações contidas neste regulamento.
Parágrafo 1º - Expulsão: quando o atleta for expulso, estará automaticamente suspenso
do próximo jogo (Cartão vermelho direto).
Parágrafo 2º - Desqualificação (cartão vermelho): Os atletas desqualificados não serão
suspensos do próximo jogo, com exceção do cartão vermelho direto.
Parágrafo 3º - Será permitido 01 (um) pedido de tempo técnico de 30 (trinta) segundos
para cada equipe por período do jogo, com cronômetro parado.
Art. 5º - A duração dos jogos, em tempo, para cada categoria será a seguinte:

CATEGORIA

TEMPO EM MINUTOS

Para todas as categorias

15 x 15
1

Art. 6º - O sistema de pontuação na fase de classificação:
VITÓRIA: 03 (TRÊS) PONTOS
EMPATE: 01 (UM) PONTO
DERROTA: 00 (ZERO)
DERROTA POR WO: - 01 (MENOS UM) PONTO
Parágrafo Único - Será considerado o placar de 10 x 00 para o vencedor por WO.
Art. 7º - Critério de desempate na fase de classificação - Em caso de empate na fase
de classificação, entre duas ou mais equipes, pelo número de pontos conquistados, serão
adotados os seguintes critérios para o desempate, pela ordem:
a) confronto direto;
b) maior número de vitórias;
c) melhor saldo de gols em todos os jogos da fase;
d) maior número de gols marcados em todos os jogos da fase;
e) menor número de gols sofridos em todos os jogos da fase;
f) menor número de cartões disciplinares
g) sorteio a ser realizado em data, horário e local a serem determinados pela Comissão
Organizadora do evento.
Art. 8º - Se houver a necessidade de classificar a 4ª equipe para formação da semifinal,
classificará o 2º melhor colocado da fase de classificação, utilizando o critério de Índice
Técnico (número de pontos ganhos dividido pelo número de jogos realizados). Persistir o
empate haverá sorteio a ser realizado em data, horário e local a serem determinados pela
Comissão Organizadora do evento.
Art. 9º - Nas fases semifinal e final quando houver empate no tempo normal de jogo, o
desempate será através da cobrança de 03 (três) tiros de sete metros alternados.
Persistindo o empate, haverão cobranças alternadas, até que uma equipe obtenha a
vantagem. Não será permitido repetir cobrador até que todos os atletas tenham cobrado o
tiro de sete metros.
Art. 10º - Premiação:
Será premiada com troféu a equipe campeã por categoria.
Serão premiadas com medalhas as 03 (três) primeiras equipes por categoria.
Será premiado o artilheiro por categoria.
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