
JG01 10:00 Equipe 1 X Equipe 2

JG02 10:30 Equipe 3 X Equipe 4

JG03 11:10 PERDEDOR JG 01 X VENCEDOR JG 02

JG04 11:40 PERDEDOR JG 02 X VENCEDOR JG 01

JG01 12:10 JUVENIL          MESC X CORINTHIANS

JG05 12:50 VENCEDOR JG 01 X PERDEDOR JG 01

JG06 13:20 VENCEDOR JG 02 X VENCEDOR JG 01

JG02 12:10 JUVENIL          CORINTHIANS X  MESC

JG09 13:35

Lembramos a todos que é imprescindível o envio da relação nominal dos atletas até a manhâ de sexta-feira para que possamos imprimir as sumulas,  evitando, desta forma, que

o andamento da competição sofra atrasos devidos a seu preenchimento. A relação deve ser enviada para o e-mail    hamilton.ramos@fphand.com.br 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE HANDEBOL

PARTICIPANTES

REGULAMENTO

TORNEIOS INÍCIO MIRIM E  JUVENIL FEMININO 2016

MARQUÊS DE MONTE ALEGRE

CLUBE MESC

JUNDIAÍ

CORINTHIANS

1. Grupo único. 

2. Jogam em rodizio completo, classificando os dois primeiros para a  final.

    equipe do grupo, 4) menor numero de gols sofridos, 5) maior numero de gols marcados e 6) sorteio

4. Os critérios de desempate, tanto para o Mirim, como para o Juvenil, são:

a) Duas equipes na fase de   grupo: 1)confronto direto, 2) melhor resultado contra a melhor classificada entre as empatadas, 3) melhor resultado contra a outra 

     2a. Caso as equipes classificadas para a final já estejam definidas antes da última rodada, ao invés de dois jogos ( o fechamento do rodízio e a final), teremos um 

     único jogo, nos moldes do torneio regular, com 3 sets e utilização das mesmas regras adaptadas para o cmapeonato regular.

3. Os jogos serão definidos por sorteio, conforme disposição na tabela abaixo,  às 09hs45, no próprio ginásio, na mesa dos oficiais de arbitragem e delegado

b) Três equipes:menor numero de gols sofridos, maior numero de gols marcados e sorteio, nesta ordem.

c) Final: 3 tiros de 7 metros, cobrados por jogadores diferentes. Persistindo o empate, tiros alternados até que haja um vencedor. Os cobradores 

cobradores apenas poderão ser repetidos após todos os atletas da equipe com menor número de inscritos tiverem executado a cobrança.

FINAL MIRIM

TABELA

5. A premiação consiste em medalhas para primeiro e segundo colocados


