
 

 

 

XXII JOGOS INTERCOLEGIAIS 2013 

Regulamento Específico 

Handebol 

 

 

1 – Regras 

 

A Competição de Handebol será realizada de acordo com as Regras Oficiais da 

CBHb (Confederação Brasileira de Handebol), salvo o estabelecido neste 

Regulamento. 

 

2 - Categorias de Idade:  

 

         - Módulo I - Infantil: nascidos em 1999, 2000 e 2001. 

         - Módulo II - Juvenil: nascidos em 1996, 1997 e 1998. 

Será permitido, nas modalidades coletivas, a participação de atletas com idade 

inferior da categoria, desde que não ultrapasse 50% do número máximo de inscritos da 

escola na modalidade. 

Só será permitida a participação no módulo superior os dois anos de nascimento 

antecedentes a categoria (Ex.: Módulo I – permitido atletas nascidos em 2002 e 2003; 

Módulo II – permitido atletas nascidos em 1999 e 2000). 

Ressaltando que os atletas classificados para o JEMG 2014 só poderão disputá-

los na sua categoria. 

 

3 – Inscrição 

 

As entidades deverão confirmar em formulário próprio, a relação nominal dos 

alunos-atletas até o dia 25/09/2013. 



 

4 – Sistemas de disputa 

 

A forma de disputa estará condicionada ao número de inscritos.        

 

5 – Realizações das partidas 

 

Até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o início de cada partida, as 

equipes deverão comparecer uniformizadas ao local. Os responsáveis deverão 

identificar-se ao representante da arbitragem, munidos da relação nominal de seus 

alunos-atletas e respectivos documentos.  

 A bola de jogo será definida pela Comissão Organizadora. 

Na categoria Infantil Feminina a bola utilizada será a H1. Na categoria Infantil 

Masculina a bola utilizada será a H2. Na categoria Juvenil Feminina a bola utilizada 

será a H2. Na categoria Juvenil Masculina a bola utilizada será a H3. 

Os jogos do módulo I serão disputados em 2 (dois) tempos de 15 (quinze) 

minutos, com intervalo de cinco minutos entre o 1º e 2º tempo. 

 Os jogos do módulo II serão disputados em 2 (dois) tempos de 20 (vinte) 

minutos, com intervalo de 5 (cinco) minutos entre o 1º e 2º tempo.  

As partidas empatadas no tempo regulamentar, quando houver necessidade de 

um vencedor, serão decididas pelos seguintes critérios: 

I - será realizado um período extra de 5 (cinco) minutos, sem intervalo e sem 

troca de lado; 

II - Persistindo o empate, após um novo sorteio, as equipes executarão 

alternadamente uma série de 3 (três) tiros de 7 metros, executados por alunos-atletas 

diferentes; 

III - Persistindo ainda o empate, após um novo sorteio, as equipes executarão, 

alternadamente, 1 (um) tiro de 7 metros executado por aluno-atleta que ainda não o 

tenha feito, até que haja um vencedor. 

Os alunos-atletas que ainda não tenham completado o término da sua exclusão, 

no tempo da prorrogação, poderão realizar as cobranças de tiros de 7 (sete) metros. 

         Cada Equipe terá direito a 1 (um) pedido de tempo a cada período.   

 

 

 



6 – Penalidades: 

 

Cumprirá suspensão automática o aluno-atleta ou dirigente que for 

desqualificado da partida, mediante relatório do árbitro. 

 

 

 

7 - Classificação 

- A pontuação para a classificação geral será a seguinte: 

1º lugar – 13 (treze) pontos; 

2º lugar – 08 (oito) pontos; 

3º lugar – 05 (cinco) pontos; 

4º lugar – 03 (três) pontos; 

5º lugar – 02 (dois) pontos; 

  6º lugar – 01 (um) ponto.  


