O Centro Desportivo de São Bernardo realiza

Organização

um torneio de andebol destinado a jovens, nascidos
nos anos de 1999 a 2006, a ter lugar entre os dias 7 e
10 de Junho de 2014, no início do período das férias
escolares de Verão, proporcionando a todos os Clubes que assim o desejem o encerramento da época
desportiva, o convívio em competição dos seus atletas e dirigentes, como prémio pelo seu labor e dedicação no decorrer da época 2013/2014.

Contatos:
Bernardo Portas— 914973610
Tiago Portas—962745940

Tem ainda como objetivo, proporcionar o
desenvolvimento do espírito desportivo, ajudar ao

Tlf. 234343628
Fax: 234342255

aprofundamento do fair play entre todos os intervenientes, criar condições para um melhor e maior
intercâmbio de culturas e experiências, promover o
relacionamento entre as camadas desportivas mais
jovens, proporcionando aos participantes e seus
acompanhantes um maior conhecimento turístico e
cultural da cidade de Aveiro.

O Torneio decorrerá na Cidade de Aveiro e
será jogado nos pavilhões do concelho.

Bom Torneio!!!.

Parceiros Institucionais

FICHA DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

Equipas
Bambis

Infantis

Minis

Iniciados

Alojamento/Alimentação

3 Duração dos Jogos
Bambis - Festand
Minis Masculinos—2x 15 (intervalo 5 minutos)
Infantis Masculinos—2 x 15 (intervalo 5 minutos)
Iniciados Masculinos— 2 x 20 (intervalo 5 minutos)

Atletas

2. Participação, Alojamento e Alimentação
Este torneio destina-se a todas as equipas e clubes,
escolas e seleções que se queiram inscrever nos
seguintes escalões:
Bambis—(2005/2006)
Minis Masculinos (2003/2004)
Infantis Masculinos (2001/2002)
Iniciados Masculinos (1999/2000)

Técnicos
Dirigentes

Condições:
BAMBIS - Dia 10 de Junho
Preço: 7,5€ por pessoa; Inclui Almoço;

Telefone:

Ficha de Inscrição

1 Inscrições
Podem inscrever-se no máximo 14 jogadores, 1
técnico e 1 Dirigente;
Data limite de inscrição— 22 de Maio
As equipas participantes devem assegurar o seu
próprio transporte e seguro médico-desportivo ou
de participante federado.

Minis—Dias 9 e 10 de Junho
Sala de aula + refeitório
Preço: 15€ por pessoa;
Inclui Jantar de dia 9, pequeno almoço e almoço de
dia 10

4 Arbitragem
A arbitragem está a cargo da Associação de
Andebol de Aveiro.
5 Prémios
- Troféus para os 3 primeiros classificados de
cada escalão;
- Prémio para:
- Melhor jogador por escalão;
- Melhor Guarda-Redes por escalão;
Troféu Disciplina por escalão;
- Medalhas para todos os participantes.

Responsável:

E-mail:

Código Postal:

Morada:

Clube:

6 Organização

INICIADOS, INFANTIS - Dia 6, 7 e 8 de Junho
Sala de Aula + refeitório
Preço: 20€ por pessoa;
Inclui Pequeno Almoço de dia 7 e 8; almoço e jantar dia 7 e almoço de dia 8
Nota: As salas de aula encontram-se equipadas
com colchão

Centro Desportivo de S. Bernardo
Nota: Os casos omissos são resolvidos em conformidade com os regulamentos da Federação
de Andebol de Portugal (FAP)

