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REGULAMENTO DA MODALIDADE DE HANDEBOL
Art. 1º- A Competição de Handebol da XXI Municipíadas será regida pela Regra Internacional
adotada pela CBHb, pelo Regulamento Geral por este Regulamento Específico.
Art. 2º- Cada equipe poderá inscrever no mínimo 10 (dez) e no máximo 12 (doze) alunos-atletas.
Art. 3º- As equipes deverão apresentar-se uniformizadas, com camisas padronizadas e numeradas
frente e/ou costa, os calções também devem ser padronizados. Não sendo necessário o uso de
meias ou meiões da mesma cor. O goleiro terá que apresentar-se com camisa de cor diferente dos
demais atletas de linha.
Art. 4º- Os jogos terão a duração de 20 (vinte) minutos, divididos em 2 (dois) tempos de 10 (dez)
minutos com intervalo de 3 (três) minutos.
Art. 5º- Os jogos, em todas as fases, não poderão terminar empatados. Caso isso ocorra será
usado o seguinte critério:
a) Uma série de 3 (três) cobranças de 7 (sete) metros para cada equipe com alunos-atletas
diferentes e cobranças alternadas.
b) Persistindo o empate serão adotadas cobranças alternadas até que aja um vencedor.
§ ÚNICO- Os alunos-atletas desqualificados ou excluídos durante o tempo normal de jogo
não poderão participar das cobranças de 7 (sete) metros
Art. 6º- Para efeito de desempate entre 2 (duas) ou mais equipes, serão utilizados os seguintes
critérios:
a) Confronto Direto;
b) Saldo de gols;
c) Menor número de gols sofridos;
d) Maior número de gols pró;
e) Sorteio.
Art. 7º - A competição de HANDEBOL terá a seguinte pontuação:
a) Vitória no tempo normal - 3 pontos
b) Vitória nos pênaltis (7m) - 2 pontos
c) Derrota - 1 ponto
Art. 8º - No banco destinado aos reservas, somente poderão permanecer os atletas, um professor
ou funcionário da Escola, devidamente inscritos para competição.
Art. 9º - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador da Modalidade
e/ou Coordenação Técnica.

A Coordenação.

