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Introdução
Quando falamos sobre o escalão de Bambis é fundamental situar-nos no que à idade
dos atletas diz respeito, mas também em que fase da sua formação desportiva estão.
Temos todos, Treinadores, Dirigentes, Família, que saber perfeitamente quais são os
objetivos que a formação desportiva, contextualizada ao andebol, tem para este
escalão.
Alguns investigadores alertam para o fato da vertente pedagógica do desporto estar a
perder espaço, devemos então trabalhar em conjunto para que seja respeitada a
integridade do jovem ao longo da sua formação desportiva e educativa.
Este torneio surge pela importância, manifestada pelos nossos treinadores, de uma
“competição” regular para a evolução e fixação de jovens à nossa modalidade.
Então os objetivos do Torneio Regional de Bambis são:
 Proporcionar aos atletas um espaço lúdico, onde o jogo de andebol é o centro;
 Aumentar os índices de recrutamento e fidelização dos jovens à modalidade;
 Criar um espaço de partilha de experiencias e oportunidades para todos os
envolvidos (novas amizades, convívio entre os diferentes agentes, etc…)
 Permitir aos jovens colocarem em jogo as habilidades aprendidas e crescerem
como Homens e Atletas;

Regulamento

1º) Esta prova respeitará o Regulamento da International Handball Federation tendo as
seguintes alterações:

2º) Dimensões e Marcações do Campo
2.1)Podem ser usadas as marcações do campo de basquetebol, nesta situação
devem ser somente desenhadas as áreas que podem ser circulares ou em forma de
trapézio. As áreas têm de ser iguais. (fig. 1)
2.2) Se houver campos de mini andebol, ou campos reduzidos já marcados,
podem ser utilizadas essas marcações. Mesmo que a área tenha 6m.

3º) Balizas adaptadas – 1,60mx3.00m ou reduzidas (mais pequenas em altura e
largura) obrigatório serem iguais, e terão de estar presas ou lastradas, de forma a
evitar que caiam ou saiam do sítio.

4º) Tempo de Jogo;
4.1) o jogo será dividido por 4 períodos de 8 minutos cada.
4.2) haverá uma paragem de 5 minutos do 2º para o 3º período
4.3) entre cada período haverá 1 minuto.

5º) Número de Jogadores: 5x5, Guarda-redes mais 4 jogadores de Campo;

6º) Número mínimo de Jogadores para o jogo se iniciar são 5 jogadores e podem ser
inscritos o máximo de 14;

7º) No que respeita ao Género a prova é mista.

8º) Aspetos técnicos: Reposição da Bola pelo Guarda-redes, os jogadores adversários
têm de estar fora da linha dos 9m; (seja após Golo ou lançamento de Baliza)
8.1) O guarda-redes não pode sair do meio-campo defensivo.
8.2) Defesas: defesa individual obrigatória nos 4 períodos;
8.3) Substituição Pedagógica* em caso de exclusão ou desqualificação.
* Entende-se por substituição pedagógica a entrada de um jogador aquando a
exclusão de outro. Findo o tempo de exclusão o atleta excluído deverá entrar em
campo, quando a equipa tiver a posse de bola.

9º) Os Jogadores inscritos na ficha de jogo têm de participar em pelo menos um
período completo.
9.1) Durante o período não há substituições, exceto se se verificar um caso de
lesão grave ou em situações descritas neste regulamento.
9.2) Os árbitros deverão anotar no início de cada período o número dos
jogadores que vão participar nesse período.

9.3) O não cumprimento do art.º 10º leva a falta de comparência da equipa no
jogo e incorre no regulamento disciplinar da FAP. Este fato será relatado nas
ocorrências disciplinares do Relatório dos árbitros.

10º) A violação destes artigos dá sanção progressiva ao oficial A e respectiva inversão
do jogo. O Oficial A deve ser, numa primeira fase ser alertado para o incumprimento.

11º) Não há time-outs

12º) Este Regulamento será aplicado na prova PR09 Torneio Regional de Bambis da
Associação de Andebol do Porto até que saia comunicado a anulá-lo.

Organização da competição:
1) Distribuição dos clubes em séries de 3 equipas;
2) Jornadas concentradas – cada equipa das séries tem de organizar uma jornada
(as datas da organização das jornadas concentradas serão sorteadas;)
3) Organização de 3 jogos por jornada;
4) A equipa organizadora realiza o 1º e 3º jogo da jornada;

Exemplo Marcação Campos
Exemplo 1 – Usando o campo de basquet

As áreas têm de ser idênticas. Podem optar por uma das duas hipóteses aqui demonstradas.
Exemplo de Baliza Adaptada(1,60m)

