
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO 
METROPOLITANO 

DE HANDEBOL 

Regulamento Geral 



 

 

 

Capítulo I – Da Finalidade e dos Objetivos 

Seção I - Finalidade: 

Art. 1º - O Campeonato Metropolitano de Handebol tem por finalidade possibilitar o aumento da 
participação da comunidade em geral (crianças, adolescentes, jovens, adultos) na modalidade handebol, 
promovendo a integração social, a competitividade e a prática esportiva coletiva e continuada. 

 

Seção II - Justificativa: 

Art. 2º - No contexto do jogo esportivo são promovidas experiências de integração e sociabilidade, 
proporcionando ao ser humano a construção e consolidação de valores e conceitos que permeiam seu 
comportamento por toda a vida. Por meio das atividades desportivas, são conquistados benefícios à saúde 
física e psicológica, caminhando de encontro ao seu direito constitucional e social da prática de esportes. 

O handebol é uma competição amplamente praticada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, porém 
há uma escassez de competições, festivais e copas na região, desmotivando os praticas na manutenção da 
prática esportiva na modalidade. Nesse sentido o Campeonato Metropolitano vem proporcionar 
momentos de prática e competição para os praticantes de handebol de todas as idades.  

 

Seção III - Objetivos: 

Art. 3º - São objetivos do Campeonato Metropolitano de Handebol: 

a) fomentar a prática do handebol; 

b) contribuir para o adequado desenvolvimento esportivo de atletas de todas as idades; 

c) contribuir para o desenvolvimento integral do ser humano como ser social, democrático e 
participante, estimulando o acesso ao direito à prática esportiva; 

d) estimular a prática esportiva nas comunidades e grupos sociais da região metropolitana de Belo 
Horizonte; 

e) promover o intercâmbio esportivo entre os participantes. 

 

Capítulo II – Da Realização 

Seção I - Realização: 

Art. 4º - O Campeonato Metropolitano de Handebol realizado pela Associação Buritis de Esporte e Cultura 
– ABESC, com apoio da Federação Mineira de Handebol, assessoria técnica da Desportes Eventos Esportivos 
e assessoria de Marketing da BlueMarketing.  

 

Capítulo III – Dos Poderes 

Seção I - Poderes: 

Art. 5º - São poderes Campeonato Metropolitano: 

 Comissão Organizadora. 

 Comissão Disciplinar. 



 

 

 

Art. 6º - A Comissão Organizadora será composta pela Equipe Técnica da Associação Buritis de Esporte e 
Cultura e da Desportes Eventos Esportivos. 

Art. 7º - A Comissão Disciplinar será composta por 3 (três) membros.  

 

Capítulo IV – Das Responsabilidades 

Seção I - Responsabilidades: 

Art. 8º - É de responsabilidade da Comissão Organizadora: 

a) acompanhar e supervisionar permanentemente o desenvolvimento do projeto; 

b) realizar a coordenação técnica e a supervisão dos eventos; 

c) elaborar o regulamento geral da competição, bem como as diretrizes gerais técnicas de execução das 
competições; 

g) coordenar o recrutamento das equipes de arbitragem capacitados para a realização dos jogos; 

h) elaborar a programação esportiva, a apuração dos resultados e a elaboração dos boletins técnicos 
oficiais, bem como supervisionar a arbitragem; 

Art. 9 - À Comissão Disciplinar caberá aplicar, de forma imediata e em procedimento sumário, sanções 
disciplinares especificadas no Capítulo VIII deste Regulamento, em função de infrações cometidas antes, 
durante e após as disputas, registradas nas súmulas ou documentos similares da coordenação, árbitros, 
delegados de quadra, técnicos, dirigentes, outros envolvidos com a realização do campeonato. 

 Art. 10 – Cada Equipe terá um representante e um suplente. Ao representante de cada equipe participante 
caberá: 

a) representar oficialmente cada participante da equipe perante a Comissão Organizadora do 
Campeonato Metropolitano de Handebol; 

b) responsabilizar-se pela conduta dos integrantes de sua delegação dentro dos locais de competições 
e demais ambientes frequentados; 

c) Se responsabilizar pelos membros da equipe que representa em publicações nos ambientes virtuais 
que se relacionam com o evento; 

d) preservar, juntamente com os membros de sua delegação, os locais de competições; 

d) responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio por integrantes de sua delegação. 

e) cumprir e fazer cumprir por todos os integrantes de sua delegação os dispositivos reguladores do 
Campeonato Metropolitano de Handebol; 

f) responsabilizar-se pela capacidade física e saúde adequada para a prática esportiva dos membros de 
sua equipe; 

g) responsabilizar-se pela veracidade das informações dos atletas pertencentes à sua delegação; 

h) responsabilizar-se pelo transporte de sua delegação até o local da competição;  

 

Capítulo V – Das Competições e das Modalidades 

Seção I – Competições 



 

 

 

Art. 11 - A Campeonato Metropolitano de Handebol 2019 será disputado nas seguintes categorias e 
respectivos tempo de jogo: 

1. Adulto Feminino e Masculino (atletas de qualquer idade) - 2 tempos de 25 minutos 

2. 35+ (atletas nascidos 1984 ou antes) - 2 tempos de 25 minutos 

3. Universitário - 2 tempos de 25 minutos 

 

Art. 12 – As regras serão as oficiais da Confederação Brasileira de Handebol, com algumas adaptações em 
cada categoria que poderá ser observada no Anexo 01. 

Art. 13 - As competições serão realizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, nos finais de semana. 
Os locais serão previamente informados aos participantes por meio de boletins ou notas, que serão 
disponibilizadas no site http://abesc.com.br/campeonato-metropolitano-de-handebol-2019/.  A 
organização do campeonato pretende (o que não é uma regra, podendo não ser possível fazer dessa forma) 
que cada equipe jogue uma vez por mês no período entre Março a Julho de 2019. 

Art. 14 - Será declarada perdedora por WXO a equipe que não se apresentar para a disputa no local de 
competição, até 10 (dez) minutos após o horário de cada partida estabelecido pelos meios oficiais de 
divulgação do Campeonato Metropolitano de Handebol. 

Art. 15 - Não serão aceitas justificativas de atraso por responsabilidade da equipe. Os perdedores por w x 
o não serão desclassificados, mas o placar do jogo será 15x00 a favor da equipe que estava presente e o 
perdedor não ganhará nenhum ponto. 

Art. 16 - Qualquer jogo que venha a ser interrompido por motivo de motivos impossíveis de serem sanados 
no momento da partida e não puder ser reiniciado, terá como resultado final o apresentado no momento 
da paralisação, sendo de responsabilidade da equipe de arbitragem a determinação da interrupção do jogo.  

Parágrafo único: Caso a paralisação seja devido a comportamentos inadequado de atletas e/ou torcedores 
o caso será julgado pela comissão disciplinar que deliberará sobre o resultado final da partida. 

 

Seção II - Sistema de Disputa: 

Art. 17 - Em função do número de participantes em cada categoria/naipe, as equipes poderão ser 
distribuídas em chaves através de sorteio e o sistema de competição será organizado em até três fases, 
conforme o disposto a seguir: 

I - Caso na categoria/naipe tenha até 3 inscrições não será realizada a competição. 

II – 4 ou 5 equipes: Sistema de disputa em rodízio simples 

 3º e 4º: Terceiro melhor colocado com o quarto melhor colocado 

 Final: Melhor colocado com o segundo melhor colocado 

II – 6 equipes: Sistema de disputa em Rodízio simples 

 A classificação no rodízio será a classificação final da competição 

II - 7 participantes: 

Fase Classificatória  

Chave “A” de 4 / chave “B” de 3 

http://abesc.com.br/campeonato-metropolitano-de-handebol-2019/


 

 

 

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

Fase Semifinal e Final 

Classificação Ouro 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 2º colocado de B. 

 - 1º colocado de B x 2º colocado de A 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

Classificação Prata 

Fase Final Rodízio simples com disputa entre as outras 3 equipes  

 

III - 8 participantes: 

Fase Classificatória  

2 Chaves com 4 equipes 

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

Fase Semifinal e Final 

Classificação Ouro 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 2º colocado de B. 

 - 1º colocado de B x 2º coloca de A 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

Classificação Prata 

Fase semifinal 
 - 3º colocado de A x 4º colocado de B. 

 - 3º colocado de B x 4º colocado de A 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

IV - 9 participantes:  

Fase Classificatória  

3 chaves de 3  

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

Fase Semifinal e Final 

Classificação Ouro 



 

 

 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 1º colocado de B. 

 - 1º colocado de C x 1º melhor 2 º  das 3 chaves 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

Classificação Prata 

Fase Final Eliminatório Simples com disputa entre as outras 5 equipes 

 

V - 10 participantes:  

Fase Classificatória  

2 Chaves de 5  

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

 

 

 

Fase Semifinal e Final 

Classificação Ouro 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 1º colocado de B. 

 - 1º colocado de C x 1º melhor 2 º das 3 chaves 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

Classificação Prata 

Fase Final Eliminatório Simples com disputa entre as outras 6 equipes 

 

VI - 11 participantes:  

Fase Classificatória  

2 Chave de 4 e 1 Chaves  

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

Fase Semifinal e Final 

Classificação Ouro 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 1º colocado de B. 

 - 1º colocado de C x 1º melhor 2 º  das 3 chaves 



 

 

 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

Classificação Prata 

Fase semifinal 
 - 2º colocado de A x 2º colocado de B. 

 - 2º colocado de C x 1º melhor 3 º  das 3 chaves 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

Classificação Bronze 

Fase Final  Rodízio simples entre as 3 equipes 

 

VII - 12 participantes:  

Fase Classificatória  

3 Chave de 4  

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

 

 

 

 

Fase Semifinal e Final 

12 participantes: 

Classificação Ouro 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 1º colocado de B. 

 - 1º colocado de C x Melhor 2؟ Colocado das 3 chaves 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

Classificação Prata 

Fase semifinal 
 - 2º melhor 2º x 2º melhor 3º das 3 chaves 

 - 3º melhor 2º x Melhor terceiro das 3 chaves 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 



 

 

 

Classificação Bronze 

Fase semifinal 
 - 3º melhor 3º x 3º melhor 4º das 3 chaves 

 - Melhor 4º x 2º melhor 4º das 3 chaves 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

VIII - 13 participantes:  

Fase Classificatória  

1 chaves de 4 e 3 chaves de 3 

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

Fase Semifinal e Final 

 Classificação Ouro 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 1º colocado de B. 

 - 1º colocado de C x 1º colocado da chave D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

Classificação Prata 

Fase semifinal 
 - 2º colocado de A x 2º colocado de B. 

 - 2º colocado de C x 2º colocado da D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

Classificação Bronze 

Fase Final Eliminatório Simples com disputa entre as outras 5 equipes 

 

IX - 14 participantes:  

Fase Classificatória  

2 Chave de 4 e 2 Chaves de 3 

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

Fase Semifinal e Final 

Classificação Ouro 



 

 

 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 1º colocado de B. 

 - 1º colocado de C x 1º colocado da chave D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

Classificação Prata 

Fase semifinal 
 - 2º colocado de A x 2º colocado de B. 

 - 2º colocado de C x 2º colocado da D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

Classificação Bronze 

Fase Final Eliminatório Simples com disputa entre as outras 6 equipes 

 

X - 15 participantes:  

Fase Classificatória  

3 Chave de 4 e 1 Chaves de 3 

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

Fase Semifinal e Final 

Classificação Ouro 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 1º colocado de B. 

 - 1º colocado de C x 1º colocado da chave D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

 

Classificação Prata 

Fase semifinal 
 - 2º colocado de A x 2º colocado de B. 

 - 2º colocado de C x 2º colocado da D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 



 

 

 

Classificação Bronze 

Fase semifinal 
 - 3º colocado de A x 3º colocado de B. 

 - 3º colocado de C x 3º colocado da D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

Classificação Platina 

Fase Final Rodízio Simples com disputa entre as outras 3 equipes 

 

X - 16 participantes:  

Fase Classificatória  

4 Chaves de 4 

Rodízio Simples entre as equipes de cada chave 

Fase Semifinal e Final 

Classificação Ouro 

 Fase semifinal 
 - 1º colocado de A x 1º colocado de B. 

 - 1º colocado de C x 1º colocado da chave D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

Classificação Prata 

Fase semifinal 
 - 2º colocado de A x 2º colocado de B. 

 - 2º colocado de C x 2º colocado da D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Classificação Bronze 

Fase semifinal 
 - 3º colocado de A x 3º colocado de B. 

 - 3º colocado de C x 3º colocado da D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

Classificação Platina 

Fase semifinal 
 - 4º colocado de A x 4º colocado de B. 

 - 4º colocado de C x 4º colocado da D 

 Fase final  
 - Perdedores da semifinal decidem o 3º lugar. 

 - Vencedores da semifinal decidem o 1º lugar. 

 

Art. 18 - A classificação das equipes será por pontos ganhos, adotando-se os seguintes critérios: 

Modalidade Vitória Empate Derrota 

Handebol 2 pontos 1 ponto 0 ponto 

 

Art. 19 - Em caso de empate na classificação, serão observados os seguintes critérios de desempate, que 
são sequenciais; 

I - Entre duas equipes: 

1º - confronto direto; 

2º - maior saldo de gols em todos os jogos da etapa; 

3º - maior número de gols a favor na etapa; 

4º - menor número de desqualificações; 

5º - menor número de exclusões 

6º - menor número de cartões amarelos; 

7º - maior número de atletas participantes; 

8º - sorteio. 

 

II - Entre três ou mais equipes: 

1º - maior número de vitórias; 

2º - maior saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas; 

3º - maior número de gols a favor nos jogos entre as equipes empatadas; 

4º - menor número de desqualificações; 

5º - menor número de exclusões 



 

 

 

6º - menor número de cartões amarelos; 

7º - maior número de atletas participantes; 

8º - sorteio. 

 

Parágrafo único: Nos casos que será necessário verificar a classificação das equipes em diferentes chaves, 
como no caso do Adulto Masculino, os critérios seguirão a seguinte sequencia: 
I - Entre duas equipes: 

1º - número de pontos ganhos 

2º - maior saldo de gols na etapa classificatória; 

3º - maior número de gols na etapa classificatória; 

4º - menor número de gols tomados na etapa classificatória; 

5º - menor número de exclusões e/ou desqualificações na etapa classificatória; 

6º - menor número de cartões amarelos na etapa classificatória; 

7º - maior número de atletas inscritos; 

8º - sorteio. 

 

II - Entre três ou mais equipes: 

1º - maior número de pontos; 

2º - maior número de vitórias; 

3º - maior saldo de gols na etapa classificatória; 

4º - menor número de gols tomados na etapa classificatória; 

5º - menor número de exclusões e/ou desqualificações na etapa classificatória; 

6º - menor número de cartões amarelos na etapa classificatória; 

7º - maior número de atletas inscritos; 

8º - sorteio. 

 

Seção III – Premiação 

Art. 20 - Serão entregues, em todas categorias/naipes e em todas as classificações os seguintes prêmios: 

➢ Medalhas aos atletas e técnicos classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria 

➢ Troféus para as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria 

➢ Certificado para o melhor jogador de todas as partidas 

 

Seção IV - Congresso Técnico: 

Art. 21 – No dia 08 de Março ocorrerá o congresso técnico e não será obrigatória a participação de 
representantes da entidade/equipe na reunião técnica.  



 

 

 

 

 

Art. 22 - Durante a realização do congresso técnico será realizado o sorteio das equipes por chaves e serão 
apresentadas as normas que regerão as competições, não haverá deliberações para alteração do 
Regulamento Geral. 

 

Seção V - Uniformes: 

Art. 23 - Cada equipe participante deverá se apresentar nos locais de competição devidamente 
uniformizada, com camisa com número nas costas, short. Meias e tênis não terão de ser uniformes mas 
serão obrigatórios.  

Art. 24 - Cada entidade/equipe participante será responsável pela confecção e manutenção dos uniformes 
de suas equipes. 

Nota 1 - Em caso de cores coincidentes no uniforme, a equipe que estiver do lado esquerdo da tabela terá 
10 (minutos) minutos para trocar de uniforme. Caso a equipe não cumpra o determinado no prazo 
estipulado, será considerada perdedora por w x o. 

Art. 25 - Os uniformes dos alunos-atletas poderão conter o nome da entidade/equipe, nome do atleta e da 
marca esportiva do uniforme. A inserção de logomarca de patrocínio será permitida desde que não faça 
alusão à propaganda de bebidas alcoólicas, cigarros, propaganda eleitoral e produtos que induzam ao vício.  

 

Seção VI - Comunicação (Boletins): 

Art. 26 - Os comunicados oficiais da Campeonato Metropolitano de Handebol – Abesc serão publicados 
por meio de boletins e notas oficiais disponibilizados na internet, no endereço eletrônico  
http://abesc.com.br/campeonato-metropolitano-de-handebol-2019/  

 

Capítulo VI - Das Delegações e das Inscrições/Participações 

Seção I - Composição das Delegações: 

Art. 27 - A delegação de cada entidade/equipe participante será composta por até dois representantes 
(obrigatoriamente deve ter um representante), até 25 atletas. 

Nota 1 - As fichas de inscrições da equipe poderão ser modificadas (acrescentar atletas) até 3 (dois) dias 
antes do início da realização de cada jogo, mediante comprovação do pagamento da inscrição. Exemplo: 
Se os jogos ocorrerem no sábado a mudança (nova ficha de inscrição e comprovante de pagamento) deverá 
ser enviada por e-mail para a organização até as 24:00 horas da quarta feira.  

 

Seção II - Inscrição e Participação: 

Art. 28 - A inscrição das equipes no Campeonato Metropolitano de Handebol deve ocorrer até dia 18 de 
Fevereiro e obedecerá às seguintes normas: 

a) Entrega da ficha de inscrição da equipe com a relação dos atletas inscritos (disponível no anexo 02 
do regulamento e no site: http://abesc.com.br/campeonato-metropolitano-de-handebol-2019/) 
por email no endereço: metropolitano@abesc.com.br 

http://abesc.com.br/campeonato-metropolitano-de-handebol-2019/
http://abesc.com.br/campeonato-metropolitano-de-handebol-2019/
mailto:metropolitano@abesc.com.br


 

 

 

b) Entrega do comprovante de pagamento da taxa de inscrição dos jogadores da equipe por email no 
endereço: metropolitano@abesc.com.br 

Art. 29 – Poderão participar do Campeonato Metropolitano de Handebol qualquer equipe, desde que 
tenha no mínimo 10 atletas e 1 representante acima de 18 anos. 

Art. 30 – O valor da inscrição será de R$ 40,00 (quarenta reais) por atleta inscrito. O valor deverá ser 
depositado na conta: 

 Razão Social: Associação Buritis de Esporte e Cultura / CNPJ: 12.382.472/0001-35 

 Banco: Caixa Econômica Federal / Agencia: 2923 / Conta: 25446-6 / Op.: 013. 

Parágrafo único: Cada atleta poderá participar de quantas categorias quiser, desde que tenha idade 
correspondente, sendo de exclusiva responsabilidade do técnico o controle de participação, bem como o 
monitoramento da coincidência de horários. 

Nota 1: Para o atleta que participar em duas equipes (em diferentes categorias) o valor de inscrição será 
de R$ 60,00 (sessenta reais). Para atletas que participarem em três categorias o valor será de R$ 90,00 
(noventa reais) 

 

Art. 31 - O atleta só poderá participar das competições da Campeonato Metropolitano de Handebol se seu 
nome estiver constando na ficha de inscrição da equipe, com pagamento comprovado e mediante 
apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) carteira de identidade original (ou cópia legível e autenticada); 

b) passaporte original (ou cópia legível e autenticada); 

c) carteira de trabalho (modelo digitalizado); 

d) documento do conselho profissional 

Parágrafo único - Não serão aceitos documentos danificados, fax, boletins de ocorrência, protocolo e 
outros tipos de documentos pelo comitê organizador. 

Nota 1 – No dia 08 de Março será publicada a lista de equipes inscritas no Campeonato. No dia 08 de Março 
será realizado o congresso técnico com o sorteio das chaves e emparceiramentos. O local do Congresso 
Técnico será divulgado posteriormente.  

 

 

Capítulo VII – Do Atendimento Médico 

Seção I - Atendimento Médico: 

Art. 32 - Os organizadores não se responsabilizarão pelos primeiros socorros, atendimento médico de 
urgência, bem como pelo tratamento médico, de qualquer natureza, que possam derivar de acidentes 
ocorridos com os participantes antes, durante e após as competições do Campeonato Metropolitano de 
Handebol. 
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Capítulo VIII – Das Sanções  

Seção I - Sanções: 

Art. 33 - Todos os participantes da Campeonato Metropolitano de Handebol poderão sofrer as seguintes 
sanções disciplinares: 

➢ advertência; 

➢ suspensão; 

➢ exclusão. 

Art. 34 - As sanções disciplinares serão aplicadas a critério exclusivo da Comissão Disciplinar, observando-
se as disposições deste Regulamento e do Código Nacional de Organização da Justiça e Disciplina 
Desportiva. 

Parágrafo único: das decisões da Comissão Disciplinar não cabe qualquer recurso. 

Art. 35 - As sanções disciplinares entrarão automaticamente em vigor a partir da divulgação por escrito. 
Todas as decisões da Comissão Disciplinar serão publicadas em boletim ou nota oficial do Campeonato 
Metropolitano de Handebol, para ciência e cumprimento. 

Art. 36 - As sanções disciplinares terão vigência durante o período de realização do Campeonato 
Metropolitano de Handebol. Dependendo da gravidade, poderão ser estendidas a futuras competições 
organizadas pela ABESC 

Art. 37 - A expulsão/desqualificação por ato de indisciplina (agressão, ofensas morais) de competidor, 
técnico, responsável ou dirigente, bem como conflitos entre torcidas, poderá implicar em eliminação do 
Campeonato Metropolitano de Handebol.  

Art. 38 - O atleta, técnico, responsável ou dirigente desqualificado ou expulso, seguido de relatório da 
arbitragem, será suspenso automaticamente por 1 (uma) partida e poderá ser julgado pela Comissão 
Disciplinar. 

Parágrafo único - Atletas e dirigentes participantes do Campeonato que estiverem nas arquibancadas, 
aguardando seu horário de jogo ou assistindo às partidas e que cometerem atitude ou conduta 
antidesportiva, grosseira ou grave, contra jogadores, árbitros, dirigentes, coordenadores, representantes 
de quadra ou público, bem como provocarem conflito entre torcidas, se forem identificados e relatados 
pela equipe de arbitragem ou pelos representantes de arbitragem da partida, poderão ser julgados pela 
Comissão Disciplinar. 

Art. 39 - No caso de algum responsável por equipe impetrar recurso contra outra, em função de possível 
transgressão ao Regulamento, o mesmo deverá ser entregue à Comissão Organizadora, por escrito, até 2 
(duas) horas após o término da partida, sendo que o ônus da prova cabe ao denunciante. 

Art. 40 - Recurso quanto à irregularidade de atleta poderá dar entrada na Comissão Organizadora a 
qualquer tempo, cabendo o ônus da prova ao denunciante.  

Parágrafo único: A Comissão Organizadora, independentemente de denúncia, poderá solicitar 
entidade/equipe, a qualquer tempo, a comprovação da veracidade das informações prestadas no 
preenchimento das fichas de inscrição dos alunos-atletas.  

Art. 41 - Dirigentes, professores ou atletas que apresentarem protestos descabidos, injuriosos ou críticas 
infundadas à organização do evento, poderão ser punidos. 



 

 

 

Art. 42 - A equipe que, sem prévia autorização da Comissão Organizadora, abandonar a competição antes 
do término de sua participação, terá seu comportamento julgado pela comissão disciplinar. 

Art. 43 - A utilização em partidas de atletas de forma irregular acarretará a imediata eliminação da equipe 
e todos os seus resultados serão anulados.  

Art. 44 - A partir do ato de inscrição da entidade/equipe no evento, o representante da escola será 
responsável por todos os atos que transgridam a prática sadia da atividade esportiva ou qualquer dano 
causado a terceiros ou aos locais de disputa por membros de sua delegação. 

Parágrafo único: Em caso de danos materiais causados nas instalações dos locais de competição, 
hospedagem e alimentação, bem como aos meios de transporte utilizados, a equipe responsável deverá 
indenizar a parte lesada no valor correspondente ao custo do reparo do referido dano, até 24 horas após 
o recebimento de comunicação por escrito, sob pena de ser retirada desta e de futuras competições 
organizadas pela ABESC, além de possíveis sanções penais e civis. 

 

Capítulo IX – Das Disposições Gerais 

Seção I - Disposições Gerais: 

Art. 45 - A Comissão Organizadora da Campeonato Metropolitano de Handebol não terá responsabilidade 
por qualquer avaria causada pelos componentes das delegações nos locais de competição. 

Art. 46 - Os dirigentes das equipes estão cientes de que poderá ocorrer fiscalização do exercício dos 
profissionais inscritos presentes nos Jogos, por parte dos respectivos Conselhos Regionais Profissionais, 
não tendo a Comissão Organizadora nenhuma responsabilidade sobre eventuais atitudes legais dos 
respectivos Conselhos. 

Art. 47 - Os direitos de sons e/ou imagens dos atletas, obtidos nos locais da competição  assim como a dos 
professores, técnicos, árbitros, representantes de arbitragem e demais dirigentes inscritos no Campeonato 
Metropolitano de Handebol, dirigentes das equipes inscritas e demais envolvidos na competição, poderão 
ser utilizados pela ABESC e seus parceiros  em portais e sites a título de divulgação,  em revista ou livros, 
jornais, emissoras de rádio e televisão, outdoor, campanhas publicitárias, locais de competição, Twitter, 
Facebook, Youtube, Flickr, Google+, Ustream, entre outras mídias sociais a serem criadas. 

Parágrafo único - Fica expressamente autorizada a utilização das marcas, insígnias e emblemas de todas 
as equipes participantes da Campeonato Metropolitano de Handebol para efeitos de divulgação do próprio 
evento, em situação jornalística ou promocional, não se aplicando ao uso comercial. 

Art. 48 - O presente Regulamento Geral deverá ser seguido em todas as fases do Campeonato 
Metropolitano de Handebol. 

Art. 49 - Os participantes da Campeonato Metropolitano de Handebol não poderão alegar 
desconhecimento deste Regulamento Geral, ficando sujeitos a todas as suas disposições e às penalidades 
que dele possam emanar. 

Art. 50- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 01 - REGULAMENTOS ESPECÍFICOS POR CATEGORIAS 

REGULAMENTO ESPECÍFICO - CATEGORIA ADULTO 

As regras para a categoria adulto (Masculino e feminino) serão as oficias determinadas pela Confederação 
Brasileira de Handebol, com algumas adaptações: 

✓ O tempo de jogo será de 25 minutos em cada período 

✓ O intervalo entre os períodos será de 5 minutos 

✓ Não terá tempo de aquecimento na quadra de jogo 

✓ Poderão participar atletas nascidos em 2004 ou anterior (idade mínima de 15 anos) 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO - CATEGORIA MASTER 

As regras para a categoria máster (Masculino e feminino) serão as oficias determinadas pela Confederação 
Brasileira de Handebol, com algumas adaptações: 

✓ O tempo de jogo será de 25 minutos em cada período 

✓ O intervalo entre os períodos será de 5 minutos 

✓ Não terá tempo de aquecimento na quadra de jogo 

✓ A categoria 35+ será realizada com atletas com 35 anos ou mais (nascido em 1984 ou anterior). 

✓ A equipe poderá inscrever até 3 atletas com idade entre 30 e 35 anos (nascidos em entre 1989 a 
1985), porém durante uma partida só poderá haver 1 (um) jogador de linha nessa faixa etária. O 
Goleiro será também considerado nessa contagem.  

o Observação: Se a equipe optar por um goleiro com idade entre 30 e 35 anos, não poderá 
haver outro jogador com a mesma idade dentro da quadra 

✓ Mesmo que a equipe não possua número de atletas suficientes, só poderá ter um atleta de linha 
entre 30 e 35 anos dentro de quadra em cada momento da partida.  

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO - CATEGORIA UNIVERSITÁRIO 

As regras para a categoria universitário (Masculino e feminino) serão as oficias determinadas pela 
Confederação Brasileira de Handebol, com algumas adaptações: 

✓ O tempo de jogo será de 25 minutos em cada período 

✓ O intervalo entre os períodos será de 5 minutos 

✓ Não terá tempo de aquecimento na quadra de jogo 

✓ Nessa categoria só poderão participar Escolas, Faculdades, Universidades, Centro Universitário ou 
qualquer outra Instituição de Ensino Superior 

✓ Só poderão participar nessa categoria atletas regularmente matriculados na escola ou Instituição de 
Ensino Superior (IES) que se inscreveu.  

o A validação da inscrição será mediante apresentação, junto com a ficha de inscrição da 
equipe, de um documento que comprove a matrícula na IES que se inscreveu, no primeiro 
semestre de 2019, como boleto bancário referente, comprovante de matrícula, carteirinha 
válida da IES, outro documento que valide a comprovação de matrícula.  



 

 

 

ANEXO 02 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 
 

NOME DA EQUIPE:  

CATEGORIA:  
 

 

 NOME DO ATLETA RG OU CPF DATA DE NASC. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
 

 

NOME DO REPRESENTANTE  

TELEFONE DO REPRESENTANTE                                                      Whats app  

E-MAIL DO REPRESENTANTE  CPF  

Declaro serem verdadeiras as informações acima, que os atletas possuem condições físicas e 
saúde para participação no Campeonato Metropolitano de Handebol 2019 e que estou ciente do 
regulamento da competição. Confirmo a inscrição da equipe acima. 
 
      _________________________________ 

Assinatura do representante                                                  ___________, ________ de 2018. 


