COMUNICADO N.º14
ÉPOCA 2012/2013
Distribuição: FAP e Clubes Filiados
Via Fax e Correio Eletrónico

I – DIRECÇÃO
1. CIRCUITO REGIONAL DE VETERANOS MASCULINOS e FEMININOS
A Associação de Andebol de Aveiro, irá realizar, pela primeira vez, uma Prova Especial
de Veteranos para Masculinos e outra para Femininos.
Embora subordinada a alguma regulamentação e exigência, pretende-se que sejam
essencialmente um convívio desportivo, o reencontro de velhas amizades e antigas
glórias do nosso andebol masculino e feminino.
Pretende-se ainda que o custo das mesmas seja reduzido, para todas as Equipas e
todos os Participantes.
1.1 – INSCRIÇÃO DE EQUIPAS
As equipas poder-se-ão inscrever nesta Associação, a partir desta data e até à
data dos respetivos sorteios, através do envio da Ficha anexa.
1.2 – INSCRIÇÃO DE ATLETAS
Os atletas serão, conforme descrito no Regulamento do Circuito Regional, inscritos
através do Portal da FAP. Essa inscrição poderá ser efetuada no Clube ou nesta
Associação. Em todo o caso, será sempre necessário enviar para a Associação os
seguintes documentos:







Termo de Responsabilidade individual – Ficha anexa a este Comunicado
Fotografia atual
Fotocópia do B.I. ou Cartão do Cidadão e Cartão de contribuinte
Declaração médica de aptidão física para a prática, no caso de ter idade
inferior a 35 anos
Prova de Esforço se tiver idade superior a 35 anos inclusive
Se a inscrição for feita nesta Associação deverá ainda indicar a morada
completa, concelho e freguesia.

1.3 – SORTEIO DOS CIRCUITOS
O sorteio realizar-se-á no dia 19 de Dezembro de 2012, em hora e local a
comunicar por Circular.
1.4 – INÍCIO DOS CIRCUITOS
Prevê-se o seu início no mês de Janeiro de 2013, na semana 3.
1.5 – ESCLARECIMENTOS
Para todos os esclarecimentos sobre qualquer dúvida, agradecemos o contato
para esta Associação, através dos meios habituais, abaixo referidos.
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