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CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE AREIA – TEMPORADA 2018/2019 

CATEGORIA LIVRE – 4ª ETAPA / SEDE: PARANAGUÁ 

16 E 17 / MARÇO /2019 

 

1. SISTEMA DE DISPUTA 

 
A. No CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE AREIA - CATEGORIA LIVRE F/M: o sistema de disputa da competição 

está disposto nos itens abaixo: 
 

1. FASE CLASSIFICATÓRIA – FEMININO LIVRE: Os concorrentes serão dispostos em grupo único, disputado pelo 
sistema de rodízio em um turno com as equipes distribuídas como segue, com a sede sendo cabeça de chave 
e as demais equipes pela pontuação geral do circuito (2ª a 3ª Etapa / 2019): 

Equipes Inscritas 

FEMININO LIVRE 

N GRUPO ÚNICO 

1 AHPA/SESPOR/PARANAGUÁ  

2 COBRA HANDBEACH CASCAVEL 

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ 

4 REBOUÇAS/ASSORHAND 

5 ANTONINA/HANDBEACH 

 
2. FASE FINAL – FEMININO LIVRE: 

• Classificam-se os 1º e 2º lugar do grupo único, para decisão de 1º e 2º lugares; 

• Classificam-se os 3° e 4º lugar do grupo único, para decisão de 3º a 4º lugares. 

 

3. FASE CLASSIFICATÓRIA – MASCULINO LIVRE: Os concorrentes serão dispostos em grupo único, disputado 
pelo sistema de rodízio em um turno com as equipes distribuídas como segue, com a sede sendo cabeça de 
chave e as demais equipes pela pontuação geral do circuito (2ª a 3ª Etapa / 2019): 

Equipes Inscritas 

MASCULINO LIVRE 

N GRUPO ÚNICO 

1 AHPA/SESPOR/PARANAGUÁ  

2 REBOUÇAS/ASSORHAND 

3 ANTONINA/HANDBEACH 

4 ACH/CASCAVEL 

5 AHPA/SESPOR/PARANAGUÁ "B" 

 

4. FASE FINAL – MASCULINO LIVRE: 

• Classificam-se os 1º e 2º lugar do grupo único, para decisão de 1º e 2º lugares; 

• Classificam-se os 3° e 4º lugar do grupo único, para decisão de 3º a 4º lugares. 
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2. SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 

A. No CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE AREIA - CATEGORIA LIVRE F/M, o sistema de pontuação para 

classificação no grupo será: 

a. 01 ponto por vitória; 

 

3. SISTEMA DE DESEMPATE 
 

A. No CIRCUITO PARANAENSE DE HANDEBOL DE AREIA - CATEGORIA LIVRE F/M, os Critérios Técnicos de desempate 

no grupo serão: 

a. Empate entre duas (02) equipes / Sistema de Disputa – Rodízio em Turno Único: 

i. Confronto direto; 

ii. Saldo de sets, em todos os jogos do grupo; 

iii. Ataque mais positivo, em todos os jogos do grupo; 

iv. Defesa menos vazada, em todos os jogos do grupo; 

v. Sorteio. 

 

b. Empate entre três (03) ou mais equipes / Sistema de Disputa – Rodízio em Turno Único: 

i. Saldo de sets, nos jogos entre as equipes empatadas; 

ii. Maior número de sets pró, nos jogos entre as equipes empatadas; 

iii. Menor número de sets contra, nos jogos entre as equipes empatadas; 

iv. Ataque mais positivo, nos jogos entre as equipes empatadas; 

v. Defesa menos vazada, nos jogos entre as equipes empatadas; 

vi. Saldo de sets, em todos os jogos do grupo; 

vii. Maior número de sets pró, em todos os jogos do grupo; 

viii. Menor número de sets contra, em todos os jogos do grupo; 

ix. Ataque mais positivo, em todos os jogos do grupo; 

x. Defesa menos vazada, em todos os jogos do grupo; 

xi. Sorteio. 

xii. Observação: Quando no empate entre três ou mais equipes, continuarem duas (02) equipes ainda 

empatadas e houver necessidade de classificar mais uma equipe, prevalecerá o critério de desempate 

entre "duas (02) equipes". 
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