Regulamento
Copa Sesc de Handebol Dourados 2018
ART. 1º As regras do Torneio serão regidas pela CBHb e pelos dispositivos deste regulamento.
ART. 2º O prazo limite para inscrever os atletas será até dois dias antes do congresso técnico. A idade
mínima dos atletas para participação no Torneio é 16 anos, completados até a data de início da competição
para naipes femininos e masculinos. Poderão participar equipes de Dourados e região, sendo que as vagas
serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada e são limitadas.
ART. 3º As partidas serão realizadas no Ginásio do Sesc Dourados, as segundas, quartas e sextas, das 19hs
às 21hs.
ART.4º Cada equipe poderá inscrever no máximo 15(quinze) atletas.
ART. 5º Não haverá veto de árbitros pelas equipes.
ART. 6º O sistema de disputa a ser empregado, será definido levando em consideração o número de equipes
inscritas para a competição (p. ex., quantidade de times por grupo, quantidade de grupos, quantidade de
equipes que passarão para a segunda fase, entre outros) e serão apresentados no congresso técnico.
ART. 7º As equipes deverão apresentar uma BOLA em condições ao anotador. Para a categoria masculina
será utilizada a bola H3L e para o feminino H2L.
ART. 8º Cada equipe deverá estar em quadra com seus atletas devidamente uniformizada, de acordo com
as regras oficiais da Confederação Brasileira de Handebol – CBHb.
ART.9º No caso de ambas as equipes chegarem trajando camisetas que venham a confundir a arbitragem,
será realizado um sorteio e a equipe perdedora terá 10 (dez) minutos para efetuar a troca do uniforme e caso
não efetue a troca perderá a partida por WO.
ART. 10º O tempo de jogo será de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos corridos com
intervalo de 5 minutos entre os mesmos.
ART. 11º Os representantes das equipes deverão apresentar ao mesário RG ou documento com foto e o
número dos atletas com pelo menos 05 minutos antes do início da partida (p. ex., se o jogo está marcado
para as 19hs, a relação de atletas deve ser entregue as 18h55min) independente do placar estar ligado ou
não. Esse também será o horário de início da contagem do tempo para a aplicação de W.O. Os atletas que
chegarem após o horário marcado para o início da partida poderão entrar na partida em qualquer momento,
desde que, se apresente ao mesário com o seu documento de identificação.
ART.12º Para efeito de classificação, será adotado a seguinte contagem de pontos:
-Vitória.......3 pontos;
Empate.......1 ponto;
Derrota......0 ponto;
Caso ocorra empate na contagem de pontos das fases classificatórias, o sistema de desempate será o
seguinte:
A- Maior número de vitórias;
B- Confronto Direto
C- Melhor saldo de gols (na fase);
D- Participação de representante no Congresso Técnico;
E- Maior número de gols marcados no campeonato;
F- Sorteio.
ART. 13º Caso as partidas oitavas, quartas de final, semifinais, disputa de terceiro e quarto lugares e a final,
ficarem empatadas, serão cobrados 3 tiros de sete metros para cada equipe com trocas de atletas, persistindo
empate as cobranças serão alternadas;
ART.14º Estarão automaticamente suspensos da próxima partida, independentemente de outras
penalidades, os participantes que forem desqualificados do jogo com relatório em súmula.
ART.15º Será de responsabilidade das equipes o controle de atletas que estiverem suspensos. Os mesmos
poderão entrar em contato com a organização para obterem informações.
ART.16º Caso a equipe jogue com atleta irregular (motivo DESQUALIFICAÇÃO COM RELATÓRIO
EM SÚMULA) a equipe perderá os pontos da partida para a equipe adversária com o placar DE 15X0.
ART.17º Caso a equipe sinta-se prejudicada ao término da partida, o representante da mesma poderá
solicitar o recurso, e o mesmo deverá ser entregue até 24 horas após o término da partida, juntamente com
a taxa de R$ 200,00, que será devolvida de imediato, caso o recurso lhe seja favorável.
ART.18º Caso de uma ou ambas as equipes não comparecerem no prazo máximo de 15 (quinze) minutos
contados a partir do horário de entrega da relação de atletas (5 minutos antes do início da partida), será

declarado o WO; para efeito de classificação o placar da partida será 15X0, e a equipe ou esquipes que
provocarem o WO perderão 3 pontos.
ART.19º As inscrições de atletas de forma irregular (suspensos em outros eventos esportivos amadores de
Dourados-MS) acarretará na imediata eliminação da equipe, caso seja comprovada a fraude, ficando nulo
todos os resultados por ela obtidos. A punição ficara sob a responsabilidade da Comissão Disciplinar da
competição.
ART.20º No caso de atleta ou qualquer integrante da comissão técnica punido pela comissão disciplinar,
por qualquer fato ocorrido, o mesmo será relatado a todos organizadores e órgãos responsáveis pelo esporte
amador de Dourados.
ART.21º No caso de uma partida ser suspensa pela equipe de arbitragem e coordenação por qualquer
motivo, e já transcorridas 75% do tempo regulamentar de jogo, a mesma será considerada encerrada e o
placar mantido. Caso não tenha transcorrido o tempo estipulado, será realizada outra partida em hora e local
estipulado pela coordenação.
Parágrafo 1º - Ocorrendo, por qualquer motivo, após iniciado o jogo, hipótese de uma equipe ficar com
03 (três) atletas na linha, mais o goleiro (a) em quadra, será suspensa a partida e considerado o placar
verificado no momento da interrupção, ocasião em que o árbitro dará por encerrada a partida, a exceção do
capítulo desse artigo.
Parágrafo 2ª - Se na hipótese do parágrafo anterior, no momento da interrupção o placar apresentar empate
ou estiver favorável à equipe que a motivou, será esta considerada perdedora por 15X0, desconsiderandose os gols assinalados.
Parágrafo 3ª - Não será permitida corneta com ar comprimido dentro do ginásio, a equipe é responsável
pela torcida e sofrerá punição pela organização, podendo até mesmo ser eliminada.
Parágrafo 4º - A autoridade máxima dessa Copa é a Comissão Disciplinar da instituição organizadora.
ART.22º O SESC não se responsabilizará pela integridade física e mental de atletas, dirigentes, árbitros e
espectadores presentes na unidade, bem como os pertences pessoais dos mesmos.
Art. 23° - É de inteira responsabilidade das equipes participantes acompanhar a atualização da tabela no
site do SESC (endereço: sesc.ms), que se reserva no direito cancelar jogos sem prévio aviso, por motivo de
força maior. Alteração de horários ou datas de jogos por parte das equipes deverão ser solicitadas na central
de relacionamento, com no mínimo 7 dias de antecedência da partida, preenchendo a Solicitação de
Alteração de Tabela (SAT), que será encaminhada para a coordenação, que terá 2 dois dias úteis para deferir
ou indeferir a solicitação.
Art. 24°- É de responsabilidade de cada equipe enviar ao menos um representante para participar do
Congresso Técnico.
Art.25° - Serão premiadas: o Campeão, troféu e medalhas, o vice-campeão, troféu e medalhas, o terceiro
colocado, troféu e medalhas, o goleiro menos vazado das finais, e o artilheiro. Em caso de empate na
artilharia será premiado o atleta que marcar o seu gol de número 1 primeiro (por ex., um atleta n°1 marcou
seu primeiro gol aos 15’ do primeiro tempo do primeiro jogo de sua equipe, o atleta nº2, marcou seu
primeiro gol aos 14’30” do primeiro tempo do primeiro jogo de sua equipe, será premiado o atleta nº 2).
Art.26° - Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pela Comissão Disciplinar da
instituição organizadora.

