Torneio de Infantis Femininos da A.A. Didáxis A2D

O Torneio de Infantis da Associação Académica da Didáxis A2D, destinado ao escalão de
infantis femininos, a realizar em Riba de Ave – Vila Nova de Famalicão, no dia 12 de Dezembro
de 2015, é uma organização conjunta Associação de Andebol de Braga e da Didádis
Cooperativa de Ensino, tendo como equipas participantes: A AA Didáxis/A2D, Juventude do
Mar, Maiastars e CALE
Regulamento Técnico do Torneio:
- Os atletas têm de estar devidamente inscritos na FAP e é obrigatório a apresentação de CIPAS
e lista de participantes para jogo Online, no total máximo de 16 jogadores por jogo.
- Os jogos realizam-se conforme RG da FAP e Associações, sendo os apuramentos para os jogos
que determinam a classificação final, 1x2, 3x4, em função dos resultados verificados nos jogos
das meias-finais, com os vencedores a disputarem o jogo da final (1º e 2º Classificado) e os
vencidos das meias-finais a disputarem o jogo de atribuição dos 3º e 4º classificado.
Os jogos realizam-se no Pavilhão da Didáxis, em Riba de Ave – Vila Nova de Famalicão
- Tudo o que não estiver especificado neste Regulamento Técnico, aplica-se o disposto do RG
da FAP e Associações.

Desempates:
- Em caso de empate no final do tempo regulamentar, aplica-se o sistema de desempate
através de 1 prolongamento de 2x5 minutos, seguido de uma série de 7 metros, continuando
empatado, livres de 7 metros até uma das equipas ganhar vantagem.

Equipas participantes:
- AA Didáxis/A2D
- Juventude do Mar
- Maiastars
- CALE

Calendário Jogos:

Sábado - Dia 19 dezembro 2015
Jogo 1 - 10:00 horas - Didáxis A2D x CALE
Jogo 2 - 11:15 horas – Juventude do Mar - Maiastars

Jogo 3 - 15:00 horas - Apuramento 3º e 4º classificado
Jogo 4 - 16:30 horas - Apuramento 1º e 2º classificado

No final do Torneio serão entregues prémios a todas as equipas.

Se não virem inconveniente, sugerimos que a supervisão e a organização do referido Torneio,
arbitragem e parte técnica estejam a cargo da AAB.

Refeições
O almoço (comitivas de 20 pessoas = 16 atletas + 4 oficiais), para todas as equipas e Quadros
de Arbitragem, que terá lugar na Cantina Escolar.

NOTA: Este Torneio será criado no Sistema de Informação da FAP, sendo que todos os jogos
terão os boletins elaborados e disponíveis Online - Portal FAP.

Sem mais de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Direção
Manuel Moreira

