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COPA SÃO PAULO DE HANDEBOL MASTER 2015 

Datas: 27, 28 e 29/11 
LOCAL: Ginásio do Baetão – São Bernardo do Campo - SP 

 REGULAMENTO 
 

Condições de Participação 
 

As condições gerais de participação dos jogadores serão as seguintes: 
 
-Masculino:  
Categoria Over 35 – Para atletas com idade acima de 35 anos. Os jogadores deverão completar 35 
anos em 2015; 
Categoria Over 45 – Para atletas com idade acima de 45 anos. Os jogadores deverão completar 45 
anos em 2015; 
 
-Feminino:  
Uma só categoria para atletas acima de 35 anos 
 
Geral: A participação dos jogadores nessa Copa será de responsabilidade individual. Os organizadores 
não se responsabilizam por acidentes ocorridos com jogadores e ou ocasionados por eles a terceiros 
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durante a realização da competição e sendo de inteira responsabilidade de cada um o pronto 
atendimento e os devidos encaminhamentos. Dos jogadores participantes desta competição, entende-se 
que estejam perfeitamente APTOS para a prática do Handebol e do esporte de maneira geral, não 
sendo de responsabilidade dos organizadores qualquer problema de ordem médica que por ventura 
venha ocorrer com qualquer um dos jogadores durante a disputa da Copa. 

 

 

TAXAS 

 

 

Será cobrado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por equipe para pagamento de arbitragem, premiação e 

outros. A taxa deverá ser paga antes do primeiro jogo da equipe na competição. 
 

Regras Adaptadas 
 
-Os jogos serão regidos pelas regras oficiais, considerando que o tempo de jogo será de dois tempos 
de 20 minutos por 5 de intervalo. Com a diminuição do tempo de jogo será adotado, para a exclusão 
de dois minutos, um tempo proporcional, assim definido: a exclusão será de 1:30 minuto. O tempo 
técnico permanecerá o regulamentar: Três tempos para cada equipe durante o jogo, sendo no máximo 
dois por tempo e não podendo solicitar mais de um tempo nos últimos cinco minutos de jogo. 
- Não será permitida a marcação individual tipo eliminando ou restringindo o jogador adversário da 
partida (exemplo: 5+1; 4+2), será permitido somente se a equipe inteira estiver em marcação 
individual. 
- A marcação de jogo passivo será anotada, com critério mais brando, sempre quando as equipes 
mostrarem intenção de gastar o tempo sem visar a marcação do gol. 
- Devido ao grande numero de jogos, não serão tolerados atrasos para início das partidas. 
 

Sistema de disputa 
- CATEGORIA MASCULINO OVER 35: 4 equipes; na fase de classificação jogam todos contra todos, 
os dois melhores classificados desta fase disputam a final; os outros dois disputam a terceira colocação. 
-CATEGORIA MASCULINO OVER 45: 4 equipes; as equipes já entram na fase semifinal; os 
vencedores desta fase jogam a final; os outros dois disputam a terceira colocação. 
CATEGORIA FEMININO: 4 equipes; as equipes já entram na fase semifinal; os vencedores desta fase 
jogam a final; os outros dois disputam a terceira colocação. 
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Critérios de Desempate 
 

-Fase classificatória: Caso houver esta fase, se definirá o desempate na seguinte sequência: confronto 
direto, maior saldo de gols; maior número de gols pró; menor número de gols contra; menor número de 
cartões vermelhos; menor número de cartões amarelos; sorteio.   
 
- Finais e semi-finais: Caso houver, prorrogação de cinco minutos mantendo-se o mesmo lado da 
quadra do tempo normal. Mantendo o empate, três tiros de sete metros alternados para cada equipe 
alternando o batedor, mantendo ainda o empate, continua a alternância de sete metros alternando 
batedores até haver o desempate. O batedor só poderá repetir a cobrança se todos os jogadores da 
sua equipe já tenham cobrado, inclusive goleiros.  

 
Local: 

 
Ginásio do Baetão: Av. Armando Ítalo Setti, s/n – São Bernardo do Campo – SP 

 
Realização: 

 

                                                       
Federação Paulista de Handebol                         ADC METODISTA-SBC 


