
FPHb OPEN – ADULTO MASCULINO E FEMININO     

Regulamento 2014 

 

I. DO CAMPEONATO  

Art. 1º O  FPHb OPEN é um campeonato    promovido pela Federação Paulista de 

Handebol com a finalidade de promover a modalidade, abrindo espaço a todas  

entidades e associações que mantém equipes adultas e que, por motivos diversos, 

não conseguem viabilizar sua participação nas competições que atualmente compõe 

o calendário da federação. 

O campeonato acontecerá no decorrer do ano de 2014, com inicio no primeiro 

semestre, nos naipes feminino e masculino. 

II. DAS INSCRIÇÕES 

Art. 2º Poderão se inscrever no FPHb Open entidades/ associações filiadas, 

vinculadas e não filiadas à FPHb, com uma (01) equipe representativa por naipe 

(feminino/masculino), dentro do prazo estabelecido pelo Departamento Técnico, 

mediante o pagamento das taxas de inscrição/ premiação e arbitragem, nos moldes 

propostos  pela PFHb. 

§ 1º A participação de associações filiadas que disputam o SUPER PAULISTÃO será 

permitida, mas é vetada a participação de um atleta em ambas as competições, 

sendo permitido a inclusão de atletas com participação no FPHb OPEN no SUPER 

PAULISTÂO, sendo que a partir de sua inscrição em súmula neste campeonato, sua 

participação no FPHb OPEN não será mais permitida. 

§ 2º Em nenhuma circunstância será permitida a participaçãode atletas que já estejam 

federados no ano corrente por outra agremiação.  

Art.3º A inscrição na Competição deverá ser feita obrigatoriamente, através de 

ofício, constando CNPJ, assinado pelo Presidente da agremiação. No caso de 

equipes não legalmente constituídas, através de seu responsável legal, que assume 

pessoalmente todas as obrigações regulamentares da equipe.   

O único documento hábil para qualificação dos participantes para um jogo será 

sempre a carteira deidentidade, RG, expedido pelo Estado. 

Art.4 Não será permitida a participação nesta competição de atletas menores de 17 

anos, atletas já inscritos FPHb por outra entidade ou cumprindo penas disciplinares. 

Todos os atletas participantes deverão estar previamente cadastrados na Federação 

Paulista de Handebol. Não será aceito o cadastramento de atletas no dia do jogo. 

 



Art.5º Por "equipe vinculada" entende-se a associação que fez esta opção de 

inscrição junto à federação, dentro dos  parâmetros regulamentares, tendo direito aos 

benefícios da estrutura federativa, exceto aqueles exclusivamente reservados aos 

filiados por estatuto. 

III. DO SISTEMA DE DISPUTA 

Art. 6º O sistema de disputa, que poderá variar de acordo com o numero de 

inscritos, será o de Turno Único e Final Four, com os quatro melhores classificados 

em cada naipe, jogando primeiro contra quarto e segundo contra terceiro nas semi-

finais.  

Observação: Caso o numero de inscritos ultrapasse 14 equipes, será feita a divisão 

em grupos, prevalecendo o critério da regionalização na composição destes grupos. 

resultado o placar de 10 (dez) a zero a favor do vencedor. 

§ 1ºA contagem de pontos obedecerá o seguinte critério: 

a) Vitória     3 pontos 

b) Empate   2 pontos 

c) Derrota   1 ponto 

d) WO         0 pontos 

 § 2º Em caso de desclassificação ou eliminação de uma equipe, todos os seus 

resultados serão desconsiderados, inclusive para efeito e artilharia. 

IV. DOS JOGOS 

Art. 7º Caberá ao Departamento Técnico da FPHb determinar, na confecção das 

tabelas, os prazos de realização dos campeonatos bem como as datas limites para o  

inicio e término de cada rodada e turno. 

Artº. 8º Os jogos acontecerão em rodadas múltiplas em locais designados pela 

FPHb. A duração dos jogos será de 20 x 20 minutos no feminino e 25 x 25 no 

masculino, ambos com intervalo de 10 minutos 

§ Único - Na súmula de jogo será permitida a inscrição de até 16 (dezesseis) atletas 

Art. 9º Todas as partidas deverão ter seu início no horário previsto na tabela de 

jogos divulgada pelo Departamento Técnico da FEDERAÇÃO PAULISTA DE 

HANDEBOL, havendo tolerância de vinte minutos apenas para o primeiro jogo da 

rodada. O atraso implica na consignação de WO. 

Art. 10 As equipes deverão estar no local dos jogos, devidamente uniformizadas e 

em condição de jogo, no mínimo dez (10) minutos antes do horário previsto para o 

seu inicio. 

§ Único - O representante de cada equipe deverá fornecer ao mesário, quinze (15) 

minutos antes do início da partida, as carteiras de identificação dos atletas e comissão 



técnica, pré-sumula preenchida ( fornecida pela FPHb) e o valor referente  à taxa de 

arbitragem. 

Art. 11 A competição será disputada em conformidade com o disposto nas regras 

estabelecidas pela IHF, CBHb, FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL e Código 

Brasileiro de Justiça Disciplinar Desportiva, neste Regulamento bem como as demais 

orientações da FPHb  constantes nos boletins oficiais. 

Art. 12 Quando um jogo for suspenso e não houver decorrido um terço de sua 

duração, será realizado um novo jogo com o placar iniciando se em zero a zero. A 

data, local e horário serãodeterminados pelo Departamento Técnico da FPHb, 

ouvindo- se os representantes das duas equipes envolvidas. 

Art.13 Quando um jogo for suspenso e já houver decorrido um terço de sua duração, 

será realizada a continuidade da partida, do momento em que ocorreu a interrupção, 

mantendo-se o mesmo placar do jogo no momento da interrupção e será 

complementado com o tempo que faltava para o seu encerramento. A data, local e 

horário para continuação do jogo, serão determinados pelo Departamento Técnico da 

F.P.H ouvindo-se os representantes das duas equipes envolvidas. 

Art.14 No caso de uma partida ser suspensa e já houverem decorridos dois (02) 

terços de sua duração, a partida será encerrada e mantido o resultado do jogo, 

quando da interrupção. 

Art. 15 As entidades inscritas nos diversas categorias obrigam-se a participar dos 

jogos programados das respectivas tabelas, nas datas e horários fixados em 

Reuniões Técnicas organizadas pelo Departamento Técnico, sendo que sua 

participação efetiva atestará a concordância com toda a regulamentação em vigência. 

Art. 16 A entidade que não comparecer ao jogo ou desistir de participar do 

campeonato, uma vez divulgada a tabela, terá seu caso analisado pela FPHb, 

independente do pagamento das multas e taxas administrativas e demais sanções 

Art. 17 A entidade que não comparecer a 02 (dois) jogos consecutivos ou 

alternadamente, será automaticamente eliminada no Campeonato da categoria, e o 

fato encaminhando ao T.J.D. 

Art. 18 Para efeito de saldo de gols, o não comparecimento (W.O) terá como 

resultado o placar de 10 (dez) a zero a favor do vencedor. 

§ 1ºCaso ocorra com as duas equipes, ambas serão consideradas perdedoras pelo 

placar de 10 (dez) a zero. 

 § 2ºA entidade que participar em caráter irregular perderá o jogo pelo placar de 10 

(dez) a zero, uma vez comprovada a irregularidade e sua atitude encaminhada ao 

TJD da FPHb. 

Art. 19 No FPHb Open não existe a figura do mando de jogo.  

 § 1º Recomenda-se contato anterior ao jogo para que não haja coincidência com 

relação a cor dos uniformes. Em caso de coincidência de cores e impossibilidade de 



acordo, a responsabilidade da troca recairá sobre a equipe citada em primeiro lugar 

na tabela publicada no site.  

V. DA PREMIAÇÃO 

Art. 20 Fica instituída a seguinte premiação: 

a) Troféus às associações campeãs, vice-campeãs e terceiras colocadas do FPHb 

OPEN;  

b) Medalhas aos atletas campeões, vice-campeões e terceiros colocados, FPHb 

OPEN;   

§ Único – Serão entregues à equipe, no máximo, 25 (vinte e cinco) medalhas por 

conquista em cada categoria e colocação. Em competições que a FPHb adote a 

divisão em séries, por exemplo, séries “ouro”, “prata” e “bronze”; a premiação, a cima 

descrita,  será ofertada para cada uma das séries. 

c) Fica instituída a Medalha Destaque Partida, para o atleta ou atletas cujo 

rendimento, a critério dos representantes da FPHb, fizerem por merecê-la.  

VI.  DAS ATRIBUIÇÕES DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL 

Art. 21 Caberá, portanto, à FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL as seguintes 

atribuições: 

a) Elaborar as tabelas e programações esportivas referentes ao FPHb Open; 

b) Adotar todas as providências de ordem técnica necessárias à sua realização; 

c) Designar e alterar dia, hora e local para as partidas; 

d) Escalar árbitros, auxiliares e delegados para as partidas; 

e) Fazer cumprir este Regulamento;  

f) Aplicar as medidas administrativas cabíveis, obedecidos aos preceitos legais e 

estatutários; 

VII. DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 22 As infrações disciplinares serão processadas e julgadas na forma 

estabelecida pelo CBJD e pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Handebol de São 

Paulo, de conformidade com o disposto no Estatuto da FEDERAÇÃO PAULISTA DE 

HANDEBOL. 

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 23 Como medida de ordem administrativa e técnica, indispensáveis à segurança 

da competição, deverá ser observado que, no local destinado ao banco de reservas, 

além dos jogadores, somente poderão permanecer 4 elementos a saber:  além dos 

atletas reservas, o técnico(a), o assistente técnico(a), o preparador(a) físico e um 



elemento da área médica, a saber, ou o Médico(a), ou o(a) Fisioterapeuta ou o(a) 

Atendente  

Art. 24 As bolas em todos os jogos deverão ser com costura, observando-se:  

a) H2L para o naipe feminino ; 

b) H3L para o naipe masculino 

Art. 25 As redes de balizas a serem utilizadas pelas Entidades em todos os jogos 

Oficiais promovidos pela FPHb deverão obedecer o que determina a letra”H” do GUIA 

PARA QUADRAS DEJOGO E BALIZAS  integrante do livro de Regras Oficiais de 

Handebol. ( malhas não devem ser maior do que 10 x 10cm) 

Art. 26 A FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL não se responsabilizará, em 

hipótese alguma, por eventuais acidentes verificados antes, durante ou após os jogos, 

inclusive fora da área esportiva em que forem realizados. 

Art. 27 É de inteira responsabilidade do participante o atendimento e a assistência 

médica aos seus atletas, comissão técnica e dirigentes, considerando-os física e 

clinicamente aptos  para participarem dos jogos do FPHb Open 2013. 

Art. 28 As ocorrências durante a realização dos jogos, não previstas neste 

Regulamento serão resolvidas, em primeira instância, pelo Departamento Técnico da 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL ou qualquer autoridade a Diretoria da FPH 

presente no momento; em segunda instância, pelo Presidente da FPHb, e em última 

instância, pelo TJD da FPH, tomando por base a legislação vigente 

Art. 29 Os boletins oficiais, comunicados, resoluções normativas e ou 

administrativas, circulares e tabelas de jogos, a serem expedidos pela FEDERAÇÃO 

PAULISTA DE HANDEBOL através de Nota Oficial, são considerados parte integrante 

deste Regulamento devendo serem acatados integralmente. 

Art. 30 Será permitido no ginásio, durante o tempo regulamentar dos jogos, o uso de 

materiais sonoros, desde que não impeça o bom andamento do jogo e o desempenho 

da arbitragem.  

§ 1ºCaso haja essa interferência, sempre avaliada e decidida pelos oficiais, delegados 

e ou observadores, será solicitado aos responsáveis para que cessem o uso do 

instrumental. Em isso não ocorrendo, a partida será suspensa até que seja sanada a 

irregularidade. 

IV DAS TAXAS 

- Inscrição Campeonato por equipe e naipe....................................................R$ 280,00 

- Taxa de premiação por equipe e naipe.........................................................R$ 220,00 

- Taxa de Transferência de jogo......................................................................R$ 200,00 

- Taxa de WO...................................................................................................R$ 500,00 

- Taxa de arbitragem por jogo..........................................................................R$ 150,00 



- Taxa de jogo isolado......................................................................................R$ 400,00 

 

CONGRESSO TÉCNICO 

Prazo de Inscrições: Até o dia 30 de maio de 2014 – Sexta-feira 

Congresso Técnico: Dia 06 de junho de 2014 – Sexta-feira 

Horário:                    10:00 horas 

Local:   Sede da FPHb (Rua Fernandes Vieira, 155 – Bairro Belém) 

 

Art. 31 Caberá à FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL resolver os 

casos omissos e interpretar o disposto neste Regulamento e seus 

Anexos. 

 


