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COPA MACABI RIO DE HANDEBOL FEMININO 
 

 

CAPÍTULO I – Do objetivo 
 

Art 1º - Desenvolver a prática desportiva das jovens da comunidade judaica, bem como promover a 

integração social entre os participantes. A organização e a realização do evento estarão a cargo da 

MACABI RIO. 

 

CAPÍTULO II – Dos Jogos 

 

Art. 2º - As competições esportivas serão realizadas nas dependências do Clube Hebraica Rio. Caso 

haja necessidade de um local extra, este será definido posteriormente. O evento irá acontecer no dia 

20 de outubro, podendo acontecer no intervalo de horário de 8 às 17 horas. Caso haja necessidade, 

devido ao grande número de inscrições ou problemas como chuva, quadra com problemas etc., a 

organização do evento adianta que poderá transferir o período das competições para outra data a ser 

definida.  

  

Art. 3
o - 

Todas as atletas participantes deverão apresentar-se para os jogos e competições 

devidamente identificados e uniformizados para a prática da modalidade e haverá uma tolerância de 

10 (dez) minutos, somente para o primeiro jogo da rodada do dia, nos demais não haverá tolerância. 

 

Art. 4
o  – 

 Não haverá tempo para aquecimento em quadra. 

 

Art. 5
o
 - A não apresentação da equipe participante no horário previsto para o início da partida 

implicará na perda dos pontos do jogo em questão, por W.O  

Parágrafo único – Será considerado W.O a não presença da equipe no horário previsto para início da 

disputa ou com um número menor de atletas que o permitido para início de disputa (somente são 

considerados os atletas devidamente inscritos e identificados). 

  

Art. 6
o
 - As tabelas e horários dos jogos e competições serão estabelecidos pelos organizadores e 

divulgados pela Macabi Rio. 

 

Art. 7
o 

- A Macabi Rio se reserva o direito de alterar tabela e jogos com o objetivo de aperfeiçoar o 

andamento dos Jogos. 

 

Capítulo III - Categorias 

 

Art. 8
o
. – A modalidade será disputada em duas categorias:  

 

Sub 13 - nascidas em 2000, 2001 e 2002 

Sub 16 – nascidas em 1997, 1998 e 1999 
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CAPÍTULO IV – Da Inscrição e Participação 
 

Art. 9º - As inscrições serão individuais, cabendo à Macabi Rio a divisão e organização dos times. 

 

a) Os atletas serão inscritos pela Macabi Rio em apenas uma equipe e uma categoria. Não será 

permitido ao atleta jogar em mais de uma equipe.  

 

b) As equipes serão compostas por até 14 atletas. Todas as atletas receberão camisas da 

organização. O número máximo de inscrições por categoria será de 56 atletas. 

 

     c) As equipes deverão se apresentar uniformizadas (shorts pretos e camisas iguais) – todos 

receberão camisas numeradas da organização.  

 

Artigo único: Os atletas deverão providenciar os seguintes documentos devidamente preenchidos e 

assinados: 

 

a) Ficha de Inscrição Individual –deverá ser enviada (ou entregue na sede da Macabi Rio) 

junto com o comprovante bancário. Teremos valores diferenciados de acordo com a data de 

inscrição. 

 

 

 Todos os atletas deverão estar ligados a uma entidade judaica - clube, escola, sinagoga, 

colônia, associação etc. Esta informação constará da ficha de cada atleta. Solicitamos que este 

ponto seja devidamente respeitado por todos. A qualquer momento um atleta poderá ser 

solicitado a apresentar documento confirmando sua faixa etária. Para isso todos deverão ter 

consigo a identidade ou outro documento oficial. 

 

 

Art. 10º - As inscrições começarão no dia 29 de agosto e serão aceitas até o dia 15/10. Até o dia 30 

de setembro o valor de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais). Depois desta data até o dia 

15/10 o valor será de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). As inscrições serão efetivadas mediante o 

email de confirmação da Macabi Rio. O número de vagas é limitado e o critério de confirmação será 

por data de inscrição. 

 

Art. 11º - As inscrições poderão ser feitas na sede da Macabi Rio ou online via email 

contato@macabirio.com.br, retirando a ficha no site www.macabirio.com.br e enviando a ficha 

individual e o comprovante de pagamento. 

  

PASSOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

On-line: entre no módulo de inscrição da Copa de Handebol no site www.macabirio.com.br e 

imprima sua ficha individual. Depois de preenchida a ficha esta deverá ser escaneada e enviada junto 

com o comprovante bancário para o email contato@macabirio.com.br. A inscrição só estará validada 

após o recebimento do email de confirmação por parte da Macabi Rio. 

 

Central de Atendimento: Informações pelo telefone (21) 2205-0375 (entre 9:00 e meio dia), 7857-

5892 ou diretamente na nossa sede - Rua das Laranjeiras, 346 (entre 9:00 e meio dia). 

mailto:contato@macabirio.com.br
http://www.macabirio.com.br/
http://www.macabirio.com.br/
mailto:contato@macabirio.com.br
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Os pagamentos das taxas só serão aceitos através de depósito bancário na conta da Macabi Rio – 

Banco Bradesco (237), agência 3002 e conta corrente nº 0289042-9. A inscrição deverá ser 

efetuada em um único depósito. Pedimos que, após o pagamento, o comprovante bancário seja 

enviado por email ou entregue em mãos na Macabi Rio. 

 

Capítulo V – Do Sistema, formas de disputa e regras 

 

Art. 12º - O sistema de disputa será definido de acordo com o número de equipes, conforme 

descrito abaixo: 

 

A – Até 4 equipes. 

Todos jogam contra todos e os dois primeiros farão a Final. 

 

 

Forma de Disputa 

 

As partidas serão disputadas em dois (02) tempos de 15 minutos corridos com intervalo de 2 

minutos do 1º para o 2º tempo para as Categorias Sub-13 e Sub-16.  

Resultado por pontos 

Vitória = 3 Pontos / Empate = 1 Ponto / Derrota = 0 Ponto / W. O = -1 Ponto 

 

Critério de Desempate 

1) Confronto direto 

2) Saldo de gols. 

3) Maior número de gols. 

4) Menor número de gols contra 

5) Sorteio 

 

 

No caso de empate no jogo da final:   

1) Prorrogação de 5 minutos 

2) Se persistir empatado, disputa de tiro de 7 metros: 3 cada lado, cobranças alternadas após sorteio. 

3) Se persistir empatado, uma disputa de tiro de 7 metros alternada até que se conheça o vencedor. 

 
Regras 

 

a) Serão obedecidas as regras da Confederação Brasileira de Handebol, salvo alterações deste 

regulamento.  

 

i. Cartão azul – a atleta será suspensa da partida, podendo ser substituída e volta a jogar no 

jogo seguinte; 

 

ii. Cartão vermelho tem a punição mínima de um jogo de suspensão automática e 

dependendo do relatório do árbitro a punição poderá ser maior de acordo com o 

julgamento do tribunal disciplinar. O time poderá substituir este jogador imediatamente; 
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iii. A equipe poderá fazer substituições à vontade; 

 

 

iv. Cada equipe terá direito a um pedido de tempo de 30’’ em cada período de jogo; 

 

 

 

 

Bolas de jogo: 
Categoria Sub-13 e Sub 16 – H1L 

 

CAPÍTULO VI – Do Comitê Disciplinar 
 

Art. 13
o
 - O Comitê Organizador nomeará três membros para a Comissão Disciplinar com direito a 

voto. Os nomes dos mesmos serão informados no início do torneio. 

 

Art. 14º -  Das Penalidades 

 

A) Gravíssimas / Graves  

 

I - Vias de fato e/ou brigas entre atletas e responsáveis  

§ 1º Em ambiente de jogo (somente se relatada em súmula, por árbitro responsável) 

Pena – Além de pena disciplinar desportiva, o atleta será imediatamente excluído das competições 

desportivas. 

§2º Fora de ambiente de jogo. 

O infrator poderá ser denunciado por qualquer membro da organização da Copa ou por funcionário 

da equipe de segurança. 

Pena – O atleta será imediatamente excluído das competições desportivas. Se houver participação de 

membro da delegação ou responsáveis, estes serão imediatamente expulsos da Copa. 

 

 

II - De participação indevida 

Em caso de recurso sob veracidade de identificação e idade do atleta, será convocado o responsável 

pelo atleta a comparecer perante a comissão disciplinar acompanhando o menor com os documentos 

originais. 

 

Pena – Em caso de irregularidade, o atleta será excluído dos jogos restantes e os jogos que em que 

este atleta disputou de maneira irregular terão seu resultado original anulado (mesmo que tenha 

ocorrido derrota para o infrator) e convertido para W.O. em favor do adversário.  

 

III - Vandalismo e ou Depredação 

O infrator poderá ser denunciado por qualquer membro da organização da Copa ou por funcionário 

da equipe de segurança. Pena – Expulsão imediata da Copa e o responsável responderá pelo 

ressarcimento do valor do bem destruído ou danificado. 

 

 

Art. 15º - Toda e qualquer infração disciplinar, assim como casos omissos neste regulamento, serão 

julgados pelo Comitê disciplinar e após a punição não caberão recursos. 
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Capítulo VII – Da Assistência Médica 
 

 

Art. 16
o
 –  A responsabilidade da assistência médica aos participantes ficará a cargo dos mesmos 

Cada atleta deverá trazer seu cartão de plano de saúde nos dias de jogo. 

 

 

Capítulo VIII – Do Congresso Técnico 
 

Art. 17º - A Macabi Rio será a responsável pela montagem das tabelas de jogos das 2 categorias da 

Copa Macabi Rio de Handebol.  

 

 

Capítulo IX – Das Premiações  
 

Art. 18º - Ficam instituídos os seguintes prêmios para os atletas participantes: medalhas para o 1º e 

2º colocados por categoria, medalhas de participação para os demais atletas.  

 

*Casos omissos dos regulamentos das modalidades serão resolvidos, em primeira instância, pelo 

comitê organizador. É de competência da Comissão Técnica da Macabi Rio qualquer situação que 

venha a ser modificada neste regulamento. 

 

 

 

Informações: (21) 2205-0375 / 7857-5892  ou e-mail : contato@macabirio.com 

 

 

 

mailto:contato@macabirio.com

