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TOLEDO HANDBALL CUP 2023

Toledo, de 28 de junho a 1 de julho de 2023

       Caros amigos do handebol, 

O Clube Esportivo Balonmano Ciudad Im-
perial tem o orgulho de apresentar a XI edição 
do Toledo Handball Cup, que este ano também 
contará com a modalidade de handebol de praia.

Nos últimos anos, o torneio se tornou um dos 
eventos de handebol de base mais importantes 
da Espanha

Na edição 2022, o Torneio reuniu 25 clubes e 
115 equipes, com mais de 1.400 jogadores da Es-
panha, Noruega e Portugal. Por 4 dias, os mais 
de 2.000 participantes desfrutaram não só do 
handebol de base, mas também da beleza de uma 
cidade declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO, e que a cada ano recebe cerca de 
três milhões de visitantes de todo o mundo.

O Torneio acontece em 8 pavilhões localiza-
dos em diferentes partes da cidade e em 1 quadra 
de handebol de praia.
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Datas e número de jogos
A Copa de Handebol de Toledo será realizada de 28 de junho 

a 1 julho de 2023. Cada equipe participante jogará no mínimo 5 
jogos, independente da categoria (handebol de quadra).

Na categoria de handebol de praia o número mínimo de 
jogos serão 4.

Categorias
BJ/U10 Mini Misto (nascidos em 2013 e após)

AM/U12 Mirim Masculino (nascidos em 2011 e 2012)

AF/U12 Mirim Masculino (nascidos em 2011 e 2012)

IM/U14  Infantil Feminino (nascidas em 2009 e 2010)   (*)

IF/U14  Infantil Feminino (nascidas em 2009 e 2010)   (*)

CM/U16  Cadete Masculino (nascidos em 2007 e 2008)   (*)

CF/U16  Cadete Femenino(nascidas em 2007 e 2008)   (*)

JM/U18  Juvenil Masculino (nascidos em 2005 e 2006)   (*)

JF/U18  Juvenil Femenino (nascidas em 2005 e 2006)   (*)

Senior Masculino y Femenino (nascidos antes de 2005). So-
mente BM praia.

(*)  BM quadra e BM praia.

• U1Handebol de quadra
Cada jogo terá duração de 30 minutos, com dois períodos de 

15 minutos, com exceção da fase eliminatória (semifinais, finais 
e terceiro e quarto lugares), onde as partidas terão duração de 
40 minutos (dois períodos de 20 minutos). Os jogos dos minis 
(menores de 12 anos) terão a duração de 4 períodos de 6 minutos

Os jogos serão distribuídos de acordo com o seguinte crono-
grama:

• Quarta-feira: das 9 da manhã às 8 da tarde. Os jogos pela 
manhã serão disputados pelos times que chegaram com 
bastante antecedência (pelo menos na noite anterior).

• Quinta-feira: das 9h às 22h, sem intervalos. 
•  Sexta-feira: das 9h às 22h, sem intervalos.

•  Sábado: das 9:00 da manhã às 8:00 da tarde.

      Handebol de praia
Cada jogo terá duração de 20 minutos, com 2 períodos de 10 

minutos.

Os jogos serão distribuídos de acordo com o seguinte crono-
grama:

• Quarta-feira: das 9h00 da manhã às 8h00 da tarde.

Os jogos da manhã serão disputados pelas equipes que chegar-
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am com bastante antecedência (pelo menos na noite anterior).

•  Quinta-feira: das 9h às 22h, sem intervalos.

•  Sexta-feira: das 9h às 22h, sem intervalos.

•  Sábado: das 9:00 da manhã às 14:00 da tarde

Sistema de Competição
As equipes de cada categoria serão divididas em grupos dis-

tintos, de acordo com o número total de equipes participantes.

 Haverá duas fases:

 Fase de grupos. Todas as equipes jogam contra todas den-
tro do grupo. Sistema de liga de uma rodada. 

 Fase eliminatoria. As equipes classificadas para a fase elim-
inatória “A” jogarão partidas eliminatórias diretas. As equipes que 
disputarem a fase eliminatória “B” e as subsequentes, disputarão 
em eliminatórias diretas ou a liga de três, dependendo do número 
de equipes em cada categoria.

Regulamentos e Regras
O Torneio seguirá as regras oficiais da RFEBM e da IHF e 

seu próprio regulamento. O regulamento do torneio será publica-
do com bastante antecedência no site  http://www.toledohand-
ballcup.com 

A programação do handebol de quadra esta organizada para 
facilitar a visita turística dos participantes à cidade de Toledo. 

Às quintas e sextas-feiras as categorias Mini (U10), Mirim 
(U12) e Infantil (U14) jogarão durante as manhãs (das 9 às 16 ho-
ras), enquanto as categorias Cadete (U16) e Juvenil (U18) jogarão 
durante a tarde (16h00 às 23h00).

Na categoria Handebol de Praia, os horários serão ajustados 
para que todas as equipes / jogadores de ambas as modalidades 
possam participar de todas as partidas.

Inscrição
Todas as equipes que desejam participar do Torneio (inde-

pendentemente da disciplina) deverão enviar a inscrição através 
do site clicando no link atribuído na página inicial.

As inscrições terão início em 15 de novembro de 2022 e 
terminarão em 31 de maio de 2023. As inscrições somente serão 
efetivadas após o pagamento da taxa de inscrição, e um depósi-
to de € 100 por clube (que será então deduzido do pagamento 
total).

O número máximo de equipes por categoria é 24. As equipes 
que excederem esse número serão colocadas em lista de espera 
para cobrir possíveis faltas.

A ordem das equipes na lista de espera dependerá da data de 
efetivação do processo de inscrição.
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Se uma equipe deixar o torneio por motivos alheios ao con-
trole da organização do torneio após o término do período de 
inscrição, a mesma perderá a taxa de inscrição e o depósito.

Valor das Inscrições
• Inscrição de 1 equipe: 60€

• Inscrição de 2 equipes: 110€.

• Inscrição de 3 equipes: 160€.

• Inscrição de 4 equipes: 190€.

• A partir da 5ª equipe: grátis

• Inscrição por equipes no BM praia: 100€

Prêmios
Os vencedores do Torneio receberão espadas toledanas fabri-

cadas especialmente para cada este evento.

Por categoria
As equipes vencedoras, segunda e terceira colocadas em cada 

categoria, receberão uma espada de aço típica de Toledo, fabrica-
da com uma técnica milenar que vem da Idade Média. 

Por Clube
Da mesma forma, todos os clubes que tenham inscrito pelo 

menos 3 equipes em qualquer uma das modalidades, handebol de 
quadra e handebol de praia, entrarão no Concurso de Clubes, e o 
vencedor receberá a ‘Grande Espada Toledana’ 

Transporte, seguro ...
Outros serviços do Torneio

A organização poderá facilitar o translado de ônibus de 
chegada e partida do aeroporto de Barajas a Toledo, a preços 
razoáveis.

Quando solicitado, também é possível organizar viagens a 
Madrid ou parques aquáticos e de diversões (Aqualand, Warner 
Bross ...), incluído o Parque Temático PuyDuFou

Os organizadores do Torneio contratarão uma apólice de se-
guro para todos os atletas para cobrir eventuais acidentes durante 
o evento. 

Todos os participantes terão transporte gratuito de ida e volta 
para as instalações esportivas, alojamentos e restaurantes

Todos os participantes terão passe livre para as piscinas públi-
cas de Toledo, válido para todo o Torneio..

 Serão disponibilizados fisioterapeutas nos locais de com-
petição para atender os jogadores do Torneio.

Os organizadores darão uma festa para todos os partici-
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pantes. Com data a determinar 

Categoría A: 
Alojamento em escola ou ginásio.

Os clubes com várias equipes, os organizadores 
poderão disponibilizar uma instalação esportiva para 
alojar todos os jogadores do mesmo Clube. Cada jogador 
deverá trazer todo o material necessário para dormir 
(saco de dormir, colchão, travesseiro etc.)..

149 € por jogador/treinador.

   

Categoría B:
Alojamento em Pousada de Juventude.    

Pertencem à Rede Nacional de Pousadas da Juven-
tude, residências universitárias e internatos escolares. 
Esses locais são equivalentes a hotéis e, portanto, não é 
necessário trazer nenhum equipamento. Existem cerca de 
400 lugares neste tipo de estabelecimento.

179 € por jogador/treinador (*)

Categoría C:
Pousadas e hotéis de 2 a 3 estrelas, perto da maioria 

dos locais de competição.

    199 € por jogador/treinador.

Categoría D:
Hotéis 4 estrelas

Todos los hoteles tienen piscina

PTodos os hotéis dispõem de piscina. No caso 
de alojamento em hotéis de 4 e 5 estrelas, dado que 
as diferenças de preços e serviços entre eles são 
bastante grandes, entre em contato com a organ-
ização para encontrar o hotel que mais se adapta às 
necessidades do seu grupo.

 
    Os preços serão a partir de € 277 por jogador/ 
treinador
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Esses preços incluem:
• 3 noites de hospedagem (incluindo café da man-
hã).

• 4 refeições de quarta a sexta-feira.

• 3 jantares. O jantar no sábado é opcional.

• Ginásios cobertos, jogos e arbitragens.

• Jogos transmitidos em streaming.

• Transporte gratuito entre as diferentes instalações 
do Torneio (Alojamento, ginásios, refeitórios).

• Fisioterapeutas nas quadras de jogo.

• Uma festa durante o torneio.

• As equipes podem solicitar com antecedência 
outros tipos de serviços entrando em contato com 
a organização.

• A organização poderá facilitar o translado de ôni-
bus de chegada e partida do aeroporto de Barajas a 
Toledo, a preços razoáveis.

• Quando solicitado, também é possível organizar 
viagens a Madrid ou parques aquáticos e de di-
versões (Aqualand, Warner Bross ...), incluído o 
Parque Temático PuyDuFou.

Das 7h às 22h, há um trem de alta veloci-
dade (AVE) de Toledo a Madrid e vice-versa 
a cada hora. A viagem dura cerca de 25 
minutos.

Estación del AVE Toledo-Madrid
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A história de Toledo começa na Idade 
do Bronze (1800 - 1200 a.C). A cidade de 
Toledo, conquistada pelos romanos no século 
II a.C. e declarada Patrimônio da Humani-
dade pela UNESCO em 1986, é um lugar 
ideal para desfrutar do seu esporte favorito 
e ao mesmo tempo viajar no tempo, visitan-
do uma capital onde muçulmanos, judeus e 
cristãos conviveram pacificamente durante 
séculos.

Toledo também é conhecida como “A 
Cidade Imperial”, já que foi a capital do Im-
pério Espanhol em diferentes épocas até ano 
1560. Toledo também é conhecida como a 
cidade das Três Culturas, já que árabes, judeus 
e cristãos coexistiram durante séculos. Em 
suas ruas e monumentos você ainda pode veja 
vestígios dessa época.

Seu caráter monumental pode ser apre-
ciado antes e depois das competições, passe-
ando por suas ruas estreitas e sinuosas para 
encontrar edifícios impressionantes, recantos 
encantadores para uma fotografia perfeita, 
cafés ao ar livre para passar um momento de 
paz ou simplesmente belas paisagens urbanas 
onde é possível encontrar o seu verdadeiro eu. 
As visitas guiadas serão fornecidas sob deman-
da, durante o dia ou à noite.

O Aeroporto Internacional de Ma-
drid-Barajas fica a cerca de 50 minutos de 
ônibus pela rodovia (A42-M40).

A foto à esquerda corresponde às festas de 
Corpus Christi (em 2022 será 16 de junho) 
declaradas de interesse turístico internacional 
e onde todo o centro histórico da cidade é 
decorado com enfeites, estandartes e toldos.

Durante 2019, cerca de três milhões de 
turistas visitaram Toledo. 

Toledo a cidade anfitriã
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O que visitar em Toledo?

Em Toledo, existem vários museus e monumentos a visitar.

Aqui você pode ver alguns dos museus e igrejas que podem ser visita-
dos. https://turismo.toledo.es/

Você também pode visitar muitos monumentos.

https://turismo.toledo.es/recursos/museos-y-monumentos.html 

Ao longo do ano, existem inúmeras exposições.

 https://toledoguiaturisticaycultural.com/agenda/exposiciones/

A 10 km de Toledo existe um parque temático, Puy Du Fou. 

https://www.puydufou.com/espana/es
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Toledo é uma cidade que possui uma grande oferta de restaurantes, alguns com vistas extraordinárias da ci-
dade ou em locais aconchegantes. Na página turismo-toledo https://turismo.toledo.es/restaurantes-y-bares/ você 
pode ver uma lista de alguns desses bares e restaurantes.

Toledo fica a apenas 55 minutos de carro e 25 minutos de trem de alta velocidade de Madri, uma cidade que 
oferece todo tipo de entretenimento para visitantes e atletas. Existem museus mundialmente famosos, como o 
Museu do Prado  (http://www.museodelprado.es/), o Museu do Real Madrid (http://www.realmadrid.com/entra-
das/tour-berna- beu), o Warner Parque de diversões http://www.parquewarner.com/ ou Parque Aquático Aquóp-
olis (https://villanueva.aquopolis.es/), ideal para um passeio de um dia 

Se desejar, podemos organizar visitas a Madri.

Onde comer em Toledo?  

Toledo a 70 km de Madri


