
 
 

 

 

 

 

Art. 1º A  modalidade será disputada em duas(2) categorias 

 Categoria “A” - Feminina – nascidas em 2004/2005 

 Categoria “B” – Mista - nascidas em 2006/2007 - ADAPTADO. 

  

Art. 2º Cada entidade poderá inscrever 01 (uma) equipe na categoria, exceto o  

 Clube Paineiras do Morumby. 

 

Art. 3º    Na categoria “A”, cada equipe deverá contar no mínimo com 07(sete) e 

no  máximo 14 (quatorze) inscritas em súmula.   

      Na categoria “B”, cada equipe deverá contar no mínimo com 05(cinco) 

e no  máximo 10 (dez) inscritos em súmula.   

 

Único:  As fichas de inscrições deverão ser entregues até 30 minutos 

antes do início do primeiro jogo da primeira rodada, em sua 

respectiva categoria. 
 

Art. 4º   Serão obedecidas as regras da Federação Paulista de Handebol, exceto as 

descritas neste regulamento: 

 

Art. 5º  Na categoria “A”, o tempo de jogo, será de 2 (dois) períodos de 15 

(quinze) minutos cada, sem intervalo entre o 1º e 2º período 

 

 Na Categoria “B”, os jogos serão de Mini  Handebol. 

 

Serão 6 (seis) minutos corridos, jogando todos contra todos aomesmo 

tempo. 

 

Art. 6º  Na categoria “A”,  estarão em quadra, seis jogadoras de linha mais a 

goleira; 

 

                 Na categoria “B”, estarão em quadra 4 (quatro) jogadores de linha 

mais a(o) goleira(o).  

 

Art. 7º.  Nas 2(duas) categorias, será utilizada a bola H1L;  

 

Art. 8º. Na categoria “A”, a marcação ficará ao critério do professor. 

 

  

Artº 9º As equipes deverão apresentar-se devidamente, uniformizadas com 

camisetas numeradas e calçado apropriado para a prática da 

modalidade. 

 

Art. 10º  Na categoria “A”, nos jogos finais, se terminados em empate, será 

realizada uma prorrogação com 1 (um) período de 5 (cinco) minutos. 

 Persistindo o empate, 3 (três) tiros de 7 (sete) metros até que se 

obtenha vantagem mínima de 1 (um) gol. Pode ser o mesmo cobrador. 
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Art. 11º  Na categoria “A” e “B”, em caso de empate na contagem de pontos, 

   será adotado os seguintes critérios: 

1. Saldo de gols 

2. Confronto direto 

3. Maior número de vitórias 

4. Gols pró 

5. Sorteio 

 

 

 

Nota: Atenção quanto á obrigatoriedade referente aos itens do 

regulamento geral. 

 


