
 

 

Normas Regulamentares 

NORPARK ANDEBOL PRAIA LEIRIA 2013 

 

 

Terreno de Jogo 

 As equipas deverão estar na zona de acesso ao terreno de jogo 

reservada para atletas até 15min antes do início de jogo; 

 Só é permitida a presença dos elementos inscritos para o jogo no 

terreno de jogo, sendo responsabilidade de cada equipa controlar a 

presença dos mesmos; 

 Apresentação de bola para o jogo é obrigatória; 

 No terreno de jogo apenas será permitida utilização de equipamentos de 

jogo; 

 O material das equipas (mochilas, toalhas e chinelos) deverá ser 

depositado nas zonas indicadas pela Organização do Evento; 

 

 

Acessos ao Terreno de Jogo 

 Entradas e saídas serão realizadas pelas zonas definidas pela 

Organização do Evento, a infração deste ponto levará à abertura de 

Processo Disciplinar aos elementos identificados; 

 

 

Publicidade 

 A utilização de publicidades por parte das equipas só poderá ser 

realizada mediante autorização da Organização do Evento 

 

 



 

 

 

 

 

 

Álcool / Tabaco 

 

 Não é permitido fumar nos espaços desportivos definidos pela 

Organização do Evento; 

 Não são permitidas bebidas alcoólicas nos espaços desportivos 

definidos pela Organização do Evento; 

 Agentes Desportivos notoriamente alcoolizados/embriagados serão 

convidados a abandonar o terreno de jogo 

o Caso os mesmos se recusem, a Organização do Evento em 

colaboração com a Autoridade procederá ao teste de alcoolémia, 

o Caso o resultado seja positivo, a equipa será automaticamente 

desqualificada da prova. 

 

 

Águas 

 Cada terá direito a 2 garrafas de Água Vimeiro de 1,5L por jogo 

 Na acreditação da equipa serão entregues 2 Águas Vimeiro de 1,5L 

 Após o 1º jogo, as equipas só poderão levantar as águas a que têm 

direito mediante entrega das garrafas vazias; 

 Caso as equipas não possuam garrafas para troca, cada garrafa terá o 

custo de 0,50€ 

 

 

No terreno só são permitidas garrafas de Água Vimeiro 

 

 


