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COMUNICADO OFICIAL Nº 03 
 

 
DISTRIBUIÇÃO: Clubes 

INSCRIÇÕES E SORTEIO: CAMPEONATO REGIONAL DE MINIS - MISTO 

 

Em referência ao assunto em epígrafe informa-se: 

 – CAMPEONATO REGIONAL DE MINIS – MISTO 2014 

No seguimento da reunião realizada a 28 de Outubro de 2013, com os representantes do Clubes, vamos realizar 

novamente o Campeonato Regional de Minis-Misto em concentrações, com 3 equipas por pavilhão e 3 jogos, 

realizando cada equipa 2 jogos por dia. 

 

Datas das concentrações – 25 e/ou 26 de Janeiro, 8/9 e 22/23 de Fevereiro, 8/9 e 22/23 de Março, 5/6 e 26/27 de 

Abril, 10/11 e 24/25 de Maio. 

 

- Jogos – Andebol de 7, Campo 40x20m; jogos de 40 minutos (com duas partes de 20 minutos); sendo obrigatória a 

defesa individual, pelo menos durante os primeiros 10 minutos da 1ª parte e defesas abertas durante toda a 1ª parte. 

 

- Prémios – 16 medalhas por equipa e prémio de participação para todos os clubes (não há campeão), porém a 

prova e os jogos serão na medida do possível inseridos no sistema. 

 

- Todos os participantes no Torneio de Abertura, salvo informação em contrário estão previamente inscritos para o 

campeonato. 

 

- Não há taxas de inscrição e as arbitragens serão na íntegra suportadas diretamente pela Associação. 

 

- Sorteio (condicionado) dia 16 de Janeiro de 2014. 

 

- A prova apesar de ser em concentração para aumentar o número de jogos a realizar disputa-se a duas voltas. 

 

- Clubes / equipas que não participaram no Torneio de Abertura, devem enviar um e-mail para a Associação para 

efetuar a sua inscrição ou diretamente no sistema de informação, visto que a prova já está criada. 

 

- Os Clubes devem igualmente indicar as datas de disponibilidade de pavilhão dentro das horas 9,30 às 12,30 horas 

ou 14,30 às 17,30 horas. 

 

Santarém 14 de Janeiro de 2014 

A Direção 

 


