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COMUNICADO OFICIAL Nº 08
DISTRIBUIÇÃO: Clubes
Assunto: TORENEIO DE ABERTURA DE MINIS MISTO
Esclarecimento prévio:
Conforme comunicação aquando da Assembleia Geral que aprovou o planeamento desportivo
desta Associação para a época de 2012/2013, é fundamental que todos os Clubes constituam equipas do
Escalão de Minis, sendo determinante o trabalho de base para o desenvolvimento da modalidade.
Neste pressuposto fomos aguardando que todos os clubes que nos informaram vir a participar nas
competições deste escalão renuíssem condições para se poder iniciar o torneio de abertura misto.
Visto que a maioria está em condições de participar na prova, correspondendo ao desejo
entretanto manifestado pelos clubes, o Torneio de Abertura de Minis Misto, será realizado no sistema de
todos contra todos a duas voltas, mas em concentração com a realização de 4 (quatro) jornadas por dia
num só pavilhão.
Datas da realização das concentrações:
1ª Fase – 11, 18 e 25 de Novembro.
2º Fase – 9 de Dezembro, 13 e 27 de Janeiro.
Realização dos Jogos:
Andebol de 7 (sete).
Tempo de jogo:
Duas partes de 15 minutos, com 5 minutos de intervalo e bola Macrom Nº 0 (48-50 cm).
Participação de Atletas:
Masculinos e Femininos nascidos no ano de 2002 e 2003, podendo ainda participar atletas do
escalão de Bambis, aptos para Minis.
Taxa de Participação:
Incluída na taxa de inscrição de cada equipa para o Escalão de Minis da época em curso de
2012/2013, sendo o valor de 60,00€ que inclui para além da participação no Torneio de Abertura de Minis
Misto o Campeonato Regional de Minis Misto.
Taxas de Arbitragem:
A suportar em partes iguais por todos os clubes participantes, sendo 60,00€ (sessenta euros) por
equipa, pagamento dos complementos de deslocação do Torneio de Abertura de Minis Misto, 1ª e 2ª
Fase.
Como forma de incentivo e reconhecendo as dificuldades financeiras dos clubes a Associação
suportará os custos de deslocação dos árbitros do Torneio de Abertura de Minis Misto.
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