REGULAMENTO ESPECÍFICO E
SISTEMA DE DISPUTA
DOS
CAMPEONATOS PAULISTA DE
HANDEBOL
ADULTO MASCULINO E
FEMININO
2012

SISTEMA DE DISPUTA
Art. 1º - O Campeonato Paulista Adulto Feminino e Masculino de 2012 somente serão
disputados se houver, no mínimo, 04 (quatro) Entidades inscritas.
Art. 2º - O sistema de disputa deste Campeonato será: TURNO E RETURNO em sua fase
classificatória e CRUZAMENTO OLIMPICO em sua fase final (FINAIS). A saber; 1º x 4º e 2ºx
3º, Semifinais em única partida e Final, também em partida única, Vencedor primeira semifinal
x Vencedor segunda semifinal, com sede e mando pertencente a FPHb. A vantagem do
empate será da equipe que obteve melhor classificação na fase classificatória. Para a disputa
do 3º lugar deste Campeonato e antecedendo a partida final, enfrentar-se-ão o Perdedor da
primeira semifinal x Perdedor da segunda semifinal, também em única partida com sede e
mando pertencente a FPHb.
Art. 3º - Para a fase classificatória de que trata o artigo 2º deste Regulamento, será obedecida
a seguinte contagem de pontos:
a) 03 (três) pontos por partida vencida;
b) 02 (dois) pontos por partida empatada;
c) 01 (um) ponto por partida perdida.
d) 00 (zero) ponto por não comparecimento ou W.O.
§ 1º - Em caso de igualdade de pontos ganhos, na fase classificatória o critério para desempate
se dará na seguinte ordem:
Entre duas equipes:
a) confronto direto entre as equipes empatadas
b) saldo de gols nos confrontos entre os empatados
c) maior número de vitórias na fase;
d) melhor saldo de gols da fase;
e) maior número de gols feitos na fase;
f) sorteio na sede da Federação Paulista de Handebol.

Entre três ou mais equipes:
a) reclassificação a partir dos resultados dos confrontos das equipes empatadas (na hipótese
de três ou mais equipes empatadas)
c) melhor saldo de gols dos confrontos computados para a reclassificação,
b) maior número de vitórias na fase;
c) melhor saldo de gols da fase;
d) maior número de gols feitos na fase;
f) sorteio na sede da Federação Paulista de Handebol.
Art. 4º - Não se admite a ausência de Equipe Adulta no Campeonato desta importância, mas
caso isso ocorra fica estabelecido que A equipe que faltar (WO) a qualquer jogo da fase

Classificatória, estará automaticamente desclassificada, aplicando-se as respectivas taxas
administrativas e multa, encaminhando-se o assunto à apreciação do TJD.
DIMENSÕES DAS QUADRAS
Art. 5º - Para a disputa da 2ª (segunda) fase, (FINAIS), do Campeonato Paulista, a quadra
deverá ter, obrigatoriamente, as seguintes dimensões:
a) 40 (quarenta) metros de comprimento e 20 (vinte) metros de largura, tanto para o naipe
feminino como para o naipe masculino;
Art.6º - Para a 1ª (primeira) fase, Classificatória, nos naipes feminino e masculino, as quadras
deverão ter, obrigatoriamente, no mínimo, 36 (trinta e seis) metros de comprimento e 18
(dezoito) metros de largura.
OBRIGAÇÕES DOS CLUBES MANDANTES
Art. 7º - Ficam os clubes mandantes obrigados a adotarem as seguintes providências:
a) demarcação completa da quadra de acordo com as determinações da
Regra Oficial (Regra I)
b) iluminação eficiente com todas refletores e ou lâmpadas acesas;
c) liberação da quadra em condições de uso, no mínimo com 45 (quarenta e cinco) minutos
antes do início do jogo.
d) não permitir a presença na quadra de pessoas não autorizadas;
e) placar eletrônico em condições de uso e com os nomes das equipes participantes;
f) placar manual obrigatorio e com operador;
g) equipamento de som e microfone (preferencialmente sem fio) em todos os jogos. O
descumprimento desse item acarretará multa pecuniária de R$ 250,00(duzentos e cinquenta
reais) cobrados através boleto emitido pela FPHb
h) disponibilizar serviço de locução, em todos os jogos.
i) mesa de controle, com toalha, para a arbitragem, medindo, no mínimo, 02 (dois) metros de
comprimento e 60 (sessenta) centímetros de largura com 4 cadeiras;
j) mesa para o Delegado do jogo, com toalha e 1 (uma) cadeira
k) mesa para o locutor oficial com toalha e 1 (uma)cadeira
l) mesa com toalha e duas cadeiras para a ESTATÍSTICA (somente para o Campeonato
Masculino), colocada do lado oposto à mesa de controle.
m) 1 (um) computador(mínimo Windows XP e Office XP) com acesso a Internet, na quadra de
jogo para a Estatística com extensão própria que alcance a tomada de energia mais próxima
da mesa da Estatística (somente para o Campeonato Masculino)
n) 1 (uma) impressora e ou fax para a Estatística (somente para o Campeonato Masculino)
o) vestiário para o clube visitante limpo e em ótimas condições de uso e com chave
p) 1 (um) vestiário feminino e 1 (um) masculino para a equipe de arbitragem limpos e em
ótimas condições de uso e com chave;
q) designar responsável para recepcionar e encaminhar a equipe visitante, o delegado do jogo
e a equipe de arbitragem;

r) deixar livre para a visão e observação dos mesários; o local da zona de substituição e banco
de reservas
s) isolar completamente o público, da mesa do delegado, do cronometrista e anotador e da
estatística;
t) providenciar e reservar local de estacionamento e assento para os Presidentes da CBHb e
FPH, ou seus representantes legais, nos locais de jogos em todos as partidas;
u) serviço de rodo Boys (no mínimo uma dupla) uniformizados, com seus lugares determinados
e cadeiras para eles;
v) serviços médicos emergenciais (art.34 do Regulamento Geral);
x) policiamento (ter presente a solicitação feita junto ao órgão competente, caso o policiamento
não esteja presente);
w) reservar para a televisão, Local para estacionamento do caminhão de externa, local para
locutores e comentaristas, local para câmeras (em jogos televisionados previamente avisados);
§ 1º – Nos jogos a serem televisionados, o local deverá atender os requisitos técnicos para
a transmissão apresentados pela emissora, que procederá a necessária vistoria.
§ 2º – Para os jogos com transmissão televisiva o clube mandante atenderá o disposto em
resolução específica determinada e elaborada pela FPHb;
y) deixar em todos os jogos, à disposição na mesa de controle cópia do regulamento do
Campeonato Paulista de 2012, Livro de Regras Oficial, bomba para enchimento de bolas e
calibrador.
Art. 8º - O clube mandante deverá permitir o ingresso, em suas dependências, das equipes
visitantes, delegados, oficiais de arbitragem e estatísticos, no mínimo com uma hora e meia
(1:30h) de antecedência do início da partida.
Art. 9º – A FPHb, por intermédio do seu Departamento de Marketing, publicará com a devida
antecedência, o caderno de encargos para que as cidades interessadas em sediar as finais
deste campeonato “FINAIS”, tanto para o feminino como para o masculino, possam se
candidatar para promoverem tal evento.
Art. 10º - O não cumprimento de qualquer Artigo, Parágrafo ou Item deste Regulamento terá o
assunto analisado pela FPHb e encaminhado para a apreciação do Tribunal de Justiça
Desportiva.

