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1. Introdução
A aproximação ao jogo formal, segue um caminho que se pretende
sustentado, sem pressas e que não exclua nenhuma etapa da iniciação da
formação desportiva do jovem andebolista.
O jogo 7x7, praticado no espaço de jogo formal, reclama do jogador,
um conjunto de competências (técnicas, táticas e físicas) que se estiverem
adquiridas, poderão legitimar a participação neste formato de jogo.
No seguimento das condições de realização, traçadas para os jogos de
andebol de 5, o treinador, no jogo 7x7, deve continuar a investir na participação
equilibrada de todos os seus atletas no jogo e na possibilidade de vivenciar o
mesmo, a partir dos diferentes postos específicos. Estas condições, são
fundamentais para fazer do jogo um valioso instrumento de aprendizagem para
os nossos atletas.
Uma outra condição importante, é uma aprendizagem caraterizada
pelo elevado número de estímulos. Neste contexto, as condições de realização
do jogo formal, através do seu regulamento técnico-pedagógico, apelam à
utilização (obrigatória) de uma organização defensiva assente em dois sistemas
defensivos distintos. Esta variabilidade de estímulos será benéfica para o
desenvolvimento de competências nas diferentes fases do jogo (ataque,
defesa e transições).
Todos aqueles que se relacionam diretamente com o jovem praticante
(treinadores, dirigentes, família…), contribuirão para a sua formação desportiva,
reconhecendo que esta é constituída por um longo caminho a percorrer, não
se identificando com resultados imediatos, ascensões ou estrelatos precoces.
As diretrizes que constam neste documento, aplicam-se à Prova Regional
de Minis 7, da Associação de Andebol do Porto, podendo, em caso de
necessidade, serem alteradas.
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2. O jogo 7x7. Condições de realização
Os jogos devem assumir um caráter recreativo e de aprendizagem,
sendo obrigatoriamente asseguradas as seguintes condições de realização nos
6 períodos de jogo:
1.

Participação dos jogadores - Aproximação do limite máximo e
mínimo de participação no jogo. A diferença de períodos do jogo
realizados por cada atleta não pode ser superior a 2. O quadro nº 2,
abaixo apresentado, indica o número máximo e mínimo de períodos
por jogo, que cada atleta deve participar, de acordo com o número
total de inscritos.
Nº de jogadores
inscritos
8

Nº máximo de
períodos
6

Nº mínimo de
períodos
4

10

5

3

12

4

2

14

4

2

16

4

2

Quadro 1 – Participação no jogo. Número máximo e mínimo de períodos por
jogador.

Antes do início de cada jogo, o oficial de cada equipa deverá
entregar na mesa, juntamente com a lista de participantes, a
distribuição dos jogadores dos 1.º e 2.º períodos. No 1º intervalo deverá
ser entregue a distribuição dos jogadores dos 3.º e 4.º períodos e no 2º
intervalo deverá ser entregue a distribuição dos jogadores dos 5.º e 6.º
períodos.
2.

Proteção do jogador com bola - No lançamento de saída (após golo)
realizado pelo guarda-redes na linha dos 4 metros, após apito do
árbitro e no lançamento de baliza (após remate, falta, etc…), todos
os jogadores adversários têm de estar fora da linha de 9 metros.

3. Organização defensiva- Defesa individual (meio campo ou campo
inteiro) em 2 períodos de jogo (1.º e 4.º); sistema defensivo 3:3, em 2
períodos do jogo (3.º e 6.º); sistema defensivo livre em 2 períodos do
jogo (2.º e 5.º). Não são permitidas organizações defensivas mistas.
4. Substituição pedagógica - Nas situações de lesão, exclusão ou
desqualificação.
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Consideram-se ainda muito importantes, as seguintes recomendações
para todos os responsáveis técnicos, na realização dos 6 períodos de jogo:
1. Equilíbrio de forças - Acordo entre treinadores para que em cada
período de jogo, exista uma aproximação entre as equipas
participantes ao nível da estatura e das competências ou prestação
motora;
2. Postos específicos – Alternância/rotatividade, na ocupação dos
diferentes postos específicos do jogo.

3. O jogo 7x7. Regulamento Técnico-Pedagógico
Esta prova respeitará o Regulamento da Federação de Andebol de Portugal
apresentando as seguintes adaptações:
Regra 2- Tempo de jogo e time-out
2.1. Tempo de Jogo
 O jogo será dividido por 6 períodos de 8 minutos cada, com um intervalo de
cinco minutos do 2.º para o 3.º período e do 4.º para o 5º período.
 Entre cada período (do 1.º para o 2.º, do 3.º para o 4.º e do 5.º para o 6.º),
haverá 1 minuto de paragem.
 2.2. Time-out
 Não há lugar a time-outs ao longo dos 6 períodos de jogo.
Regra 3- A bola
 Bola tamanho 0.
Regra 4 - A equipa, substituições e jogadores lesionados
4.1. A equipa
 Na prova masculina, a equipa apenas pode ser constituída por jogadores do
género masculino e na prova feminina apenas pode ser constituída por
atletas do género feminino.
 A equipa é constituída no máximo por 16 jogadores e no mínimo por:
o

1ª Onda – Mínimo 8 jogadores;

o

2ª Onda – Mínimo 9 jogadores;

o

3ª Onda e restantes – Mínimo 10 jogadores;
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 Apenas 7 jogadores (o guarda-redes mais 6 jogadores de campo), no
máximo, poderão estar presentes no terreno de jogo ao mesmo tempo. Os
restantes jogadores são suplentes.
 A participação dos jogadores nos períodos do jogo, deve obedecer às
indicações do quadro nº 1, anteriormente apresentado.
4.2. Substituições e jogadores lesionados
 Não há direito a substituições no decorrer de cada um dos períodos do jogo.
 É possível realizar uma substituição pedagógica* em caso de lesão grave.
 *Entende-se por substituição pedagógica a entrada de um jogador para o
lugar do atleta lesionado.
Regra 5 – O guarda-redes
 O guarda-redes não pode sair do meio-campo defensivo.
Regra 8 – Faltas e condutas antidesportivas
 Não é permitido:
o

Arrancar ou bater na bola que se encontra nas mãos de um
adversário;

o

b) Bloquear um adversário com braços, mãos, pernas, empurrá-lo
ou afastá-lo utilizando qualquer parte do corpo para o efeito. Isto
inclui o uso perigoso dos cotovelos, tanto numa posição inicial
como em movimento;

o

c) Agarrar um adversário pelo corpo ou pelo equipamento
mesmo que este possa continuar a jogar;

o

d) Correr ou saltar contra o adversário.

 A falta deve ser sancionada de forma progressiva, começando com uma
advertência, seguindo-se exclusões de 2 minutos e desqualificação.
 Em situação de exclusão ou desqualificação aplica-se a substituição
pedagógica. Findo o tempo de exclusão, o atleta sancionado deverá entrar
em campo, quando a equipa tiver a posse de bola.
Regra 10 – O lançamento de saída
 O início de jogo do 1.º e do 4.º período é feito a partir do meio-campo após
sorteio (exemplo: no 1.º período inicia a equipa A, no 4.º período inicia a
equipa B).
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 A reposição da bola nos inícios dos 2.º, 3.º, 5.º e 6.º períodos, é efetuada no
local onde se encontrava a bola, no momento em que terminaram os períodos
anteriores.
 O lançamento de saída após golo é executado pelo guarda-redes, dentro da
sua área, na linha dos 4 metros, após apito do árbitro. Todos os jogadores
adversários têm de estar fora da linha de 9 metros.
Regra 12 – O lançamento de baliza
 Um lançamento de baliza é concedido quando um jogador da equipa
adversária viola a área de baliza; O guarda-redes controla a bola na área de
baliza ou a bola está parada no solo da área de baliza; Um jogador da equipa
adversária tenha tocado a bola que estava a rolar no solo dentro da área de
baliza; Quando a bola cruza a linha de saída de baliza, depois de ter sido
tocada em última instância pelo guarda-redes ou um jogador da equipa
adversária.
 Considera-se que o lançamento de baliza foi executado quando a bola,
lançada pelo guarda-redes, ultrapassou completamente a linha da área de
baliza.
 No lançamento e baliza, todos os jogadores adversários têm de estar fora da
linha de 9 metros.
Regra 18 – O oficial de mesa
 Têm como principais funções:
o Verificar o boletim de jogo e a lista de participantes (número de
jogadores inscritos);
o Há registo (no boletim de jogo e no marcador do pavilhão) do número
de golos ocorridos ao longo do jogo.
 Confirmar que os jogadores inscritos no boletim de jogo participam de acordo
com as indicações do quadro nº 1, anteriormente apresentado.
o

1 – Para efeitos da verificação legal de acordo ainda com o
estabelecido neste preceito regulamentar, os clubes terão
obrigatoriamente de remeter a lista de participantes e o boletim
referente ao jogo em causa até 48 horas após a sua realização.
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4. Norma Remissiva
Em caso de incumprimento deste regulamento serão aplicadas
subsidiariamente e, também para efeito qualquer sanção, as normas
estabelecidas nos Regulamentos Disciplinar da Federação de Andebol de
Portugal e Geral da Federação de Andebol de Portugal e Associações.
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5. Quadro Resumo
Formato Terreno
Baliza Bola
jogo
jogo

Tempo de
jogo

A equipa
Nº jogadores/participação
Máximo de 16 jogadores inscritos e
mínimo de:

6 Períodos de
8min.

7x7

40x20

3x2

0

5 Minutos
intervalo entre
o 2.º e o 3.º
período e o
4.º e o 5º
período.
1 Minuto de
paragem
entre o 1.º e o
2.º, 3.º e o 4.º
e 5.º e o 6.º

1.ª Onda

2.ª Onda

8
Jogadores

9
Jogadores

3.ª Onda
e
restantes
10
Jogadores

Número de períodos que um
jogador pode jogar:
Nº
Nº
Nº
jogadores máximo mínimo
inscritos
períodos períodos
8
5
3
10

5

3

12

4

2

14

4

2

16

4

2

Regulamento
técnico-pedagógico
 Não há lugar a time-outs ao longo dos 6 períodos
de jogo.
 Não há direito a substituições no decorrer de cada
um dos períodos do jogo.
 É possível realizar uma substituição pedagógica*
em caso de lesão grave.
 O guarda-redes não pode sair do meio-campo
defensivo.
 O início de jogo do 1.º e do 4.º período é feito a
partir do meio-campo após sorteio.
 A reposição da bola nos inícios dos 2.º, 3.º, 5.º e 6.º
períodos, é efetuada no local onde se encontrava
a bola, no momento em que terminaram os
períodos anteriores.
 O lançamento de saída após golo é executado
pelo guarda-redes, dentro da sua área, na linha
dos 4 metros, após apito do árbitro. Todos os
jogadores adversários têm de estar fora da linha
de 9 metros.
 No lançamento de baliza, todos os jogadores
adversários têm de estar fora da linha de 9 metros.
 Organização defensiva: 1.º e 4.º período, defesa
individual (campo inteiro ou meio campo); 3.º e 6.º
período, defesa 3:3; 2.º e 5.º período, defesa livre.
 Não são permitidas organizações defensivas
mistas.
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