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REGULAMENTO ESPECÍFICO DE HANDEBOL 

 

Início das competições do torneio: 25 de abril de 2020. 

Local: Complexo Esportivo PUC Minas (Av. Dom José Gaspar, 500 – Bairro Coração Eucarístico). 

Horário: Sábados de 13h00 às 17h00 e domingos de 09h00 às 14h00. 

 

 I – DAS COMPETIÇÕES: 
 

 Art. 1º - O torneio de Handebol de 2020 será regido pelas regras oficiais, com as adaptações expressas em seguida. 
 

 II – DAS EQUIPES: 
 

 Art. 2º - Poderão se inscrever segundo o critério, a saber: 
 

a) equipes de Alunos da PUC Minas; 

b) equipes de Professores e Funcionários da PUC Minas; 

c) equipes de Ex-alunos formados pela PUC Minas; 

d) equipes convidadas pela Gestão de Esportes.  
 

Art. 3º - As equipes poderão ser compostas por até 20 atletas sendo que a premiação máxima será para 14 atletas. 

Parágrafo único – A relação de 14 atletas que irá comparecer na rodada deverá ser entregue até a quarta-feira 

anterior ao dia da rodada. 
 

III – DOS PARTICIPANTES: 
 

 Art. 4º - Os atletas poderão ser: alunos matriculados e frequentes no semestre em que se realiza torneio, funcionários e 

professores da PUC Minas, ex-alunos formados na PUC Minas e pessoas convidadas pela comissão organizadora em 

categorias especiais. 

 

§ 1º- Os documentos aceitos para identificação dos atletas serão: 

 

a) Alunos: Identidade Estudantil ou um documento de identidade com foto; 

b) Professores e Funcionários: Identidade Funcional ou um documento de identidade com foto; 

c) Ex-alunos: Documento de identidade com foto; 

d) Atletas convidados pela comissão organizadora: Documento de identidade com foto; 

   

§ 2º- A identificação oficial do atleta será feita pelos documentos de identificação regulamentados no parágrafo 1º, de 

porte obrigatório, que será apresentado ao mesário antes do início de cada partida/prova, habilitando a participação do 

mesmo.  

 

§ 3º – A entrega de cópia da documentação dos atletas é facultativa no ato da inscrição, sendo esta uma forma de 

conferência da identidade de jogadores que por ventura tenham problemas com documentos originais nos dias de 

jogos.  No caso da não entrega desta documentação, a comissão organizadora se desobriga a resolver casos de 

esquecimentos ou perda de documento para efeito de condição de jogo nos dias de competição.  
 

IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

 Art. 5º - As disposições abaixo regulamentam a forma de disputa e se sobrepõem às regras oficiais: 
 

a) As partidas terão duração de 02 tempos de 20 minutos corridos, só interrompendo sob observação do árbitro, 

com intervalo de 05 minutos. 

b) Cada equipe terá direito a três pedidos de tempo com duração de 30 segundos ao longo da partida, sendo no 

máximo 2 por tempo de jogo. 

c) Não haverá limite para substituições durante uma partida; Os jogadores suplentes podem entrar na quadra a 

qualquer momento e repetidamente, sem avisar o secretário/cronometrista, desde que os jogadores que eles vão 

substituir já tenham saído da quadra. Os jogadores envolvidos na substituição, devem sempre sair e entrar na 

quadra através da sua própria zona de substituição. 

d) Será caracterizado W x O quando uma equipe, na 1ª partida do dia, se atrasar mais de dez minutos ou que não 

estiver com o mínimo de 5 atletas para o início da mesma, ficando o resultado 1x O. Para as demais partidas do 

dia não haverá nenhuma tolerância com relação ao horário de inicio; 

e) Caso uma equipe caracterize W x O, esta será eliminada do torneio e todos os resultados desta equipe serão 

desconsiderados, ficando valendo o placar de 1 x 0 para as equipes adversárias em todas as partidas já realizadas 

ou  não; 
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f) No feminino e masculino serão divididos 2 grupos de 4 equipes que jogarão entre si para designar a colocação de 

cada grupo que passarão  para a semifinal conforme descrito a seguir. O 1º colocado de cada grupo jogará com o 

2º colocado do outro grupo conforme previsto na tabela de jogos; 

g) A classificação para a segunda fase se fará pela contagem dos pontos obtidos na fase classificatória, 

considerando-se o seguinte; 

1) Vitória – 2 pontos 

2) Empate – 1 ponto 

3) Derrota – 0 ponto 

h) Os critérios de desempate na 1.ª Fase da competição, quando ocorrer empate em pontos ganhos não só nas 

primeiras colocações, mas também nas demais, os critérios serão os seguintes:  

 

1) Confronto direto; 

2) Maior número de vitórias; 

3) Saldo de gols: 

4) Menor número de gols sofridos; 

5) Maior número de gols marcados; 

6) Maior gol average; 

7) Sanções (menor pontuação nas sanções aplicadas); 

8) Sorteio 

 

Parágrafo 1º - Para o item das sanções ficam estabelecidas as seguintes pontuações: 

1) Cartão amarelo ( advertência ): 01 (um) ponto; 

2) Exclusão (02 (dois) minutos): 02 (dois) pontos; 

3) Desqualificação pela 3º exclusão: 06 (seis) pontos; 

4) Desqualificação direta: 10 pontos 

5) Expulsão: 15 (quinze) pontos 

Parágrafo 2º - As pontuações são válidas para todos os integrantes da equipe, atletas, membros da comissão técnica e 

dirigente inscritos na competição e relacionada em súmula. 

 

j) Nas fases Semifinal e Final, obrigatoriamente terá que ter um vencedor. Em caso de empate o desempate se fará 

na seguinte ordem com se segue; 

1) 01 tempo suplente de 5 minutos; 

2)  Caso permaneça o empate, será apurada a equipe vencedora por meio de cobranças alternadas de 05 

tiros de 7 metros, sendo cada cobrança realizada por um atleta. Poderão cobrar os tiros os jogadores que 

não estão excluídos ou desqualificados ao final do tempo de jogo. Não é necessário que as equipes pré-

determinem a sequência dos seus jogadores. Os goleiros podem ser livremente escolhidos e substituídos 

entre os jogadores eleitos a participar. Os jogadores também podem participar no tiro de 7 metros como 

arremessadores e goleiros. 

 

 V – DOS UNIFORMES: 

 Art. 6º - Os uniformes das equipes deverão seguir as seguintes normas: 

 

a) as camisas, os shorts deverão ter padrão de cores; 

b) os tênis não obedecerão a normas específicas; 

 

VI – DOS CASOS OMISSOS: 

 

 Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 VII – DO PROGRAMA HORÁRIO: 

  

Art. 8º - Os jogos da modalidade handebol estão previstos para serem realizados nos dias: 

Handebol Feminino Handebol Masculino 

25 de abril (sábado) – 13h00 às 17h00 25 de abril (sábado) – 13h00 às 17h00 

16 de maio (sábado) – 13h00 às 17h00 16 de maio (sábado) – 13h00 às 17h00 

17 de maio (domingo) – 09h00 às 14h00 17 de maio (domingo) – 09h00 às 14h00 

23 de maio (sábado) – 13h00 às 17h00 23 de maio (sábado) – 13h00 às 17h00 

24 de maio (domingo) – 09h00 às 14h00 24 de maio (domingo) – 09h00 às 14h00 

30 de maio (sábado) – 09h00 às 14h00 30 de maio (sábado) – 09h00 às 14h00 

07 de junho (domingo) – 09h00 às 14h00 07 de junho (domingo) – 09h00 às 14h00 

20 de junho (sábado) – 13h00 às 17h00 20 de junho (sábado) – 13h00 às 17h00 
*As datas estão sujeitas a alterações, em eventuais situações, mediante a aprovação da Comissão Organizadora. 
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Art. 9º - Fica estabelecido o programa para as competições final serão divulgadas oficialmente no site 

https://www.pucminas.br/esportes/complexo/circuito-esportes/Paginas/default.aspx após o término do período de 

inscrições. 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

 Art. 10º – Ocorrerá um congresso técnico, onde acontecerá o sorteio das chaves e uma apresentação dos critérios a serem 

utilizados, de participação obrigatória para todos representantes das equipes inscritas no torneio. O congresso ocorrerá em 

dia a ser definido pela comissão organizadora 

 

Art. 11º – As equipes serão consideradas inscritas após o pagamento da taxa de inscrição de R$445,00 para comunidade 

acadêmica PUC e R$485,00 para comunidade externa. 

 

§ 1º - Comunidade acadêmica PUC Minas: equipes compostas somente por alunos/funcionários/professores PUC Minas, 

independente da unidade.  
 

§ 2º - Comunidade externa: equipes compostas por alunos/convidados de outras IES/Externos e ex-alunos PUC Minas. 

 

Art. 12º – No ato da inscrição, as equipes terão que escolher um nome, desde que este não extrapole o limite do bom 

senso e esteja de acordo com a filosofia do torneio. Caberá à Comissão Organizadora deferir ou solicitar que seja 

escolhido um nome que considere de acordo com o disposto acima. 

 

Art. 13º – Será liberado o acesso de torcedores dos times desde que seja providenciada uma lista com o nome dos 

convidados para aprovação pela coordenação do Centro Esportivo. Esta lista terá que ser encaminhada à secretaria do 

Complexo Esportivo no máximo até a quinta-feira anterior a rodada em questão. 

 

Art. 14º – Será realizado obrigatoriamente antes e depois de cada partida o cumprimento de todos atletas das equipes, 

demonstrando claramente a intenção cordial a que se propõe o evento. 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 13 de março de 2020. 

 

 

 

Profª. Marcia Campos Ferreira 

Gestão de Esportes da PUC Minas 

Coordenadora do Complexo Esportivo da PUC Minas 

https://www.pucminas.br/esportes/complexo/circuito-esportes/Paginas/default.aspx

