
 

1 
 

ANDEBOL4ALL 

ANDEBOL DE CADEIRA DE RODAS (ACR) 

PROVAS EM CONCENTRAÇÕES 

CADERNO DE ENCARGOS 

ACR4 – Campeonato Nacional – Fase-Final 

A fase-final de ACR4 realiza-se num só dia.  

1. ALOJAMENTO – (local com acessibilidade) 

Atendendo ao Quadro Competitivo, só de fato as equipas de muito 

longe carecem de alojamento 12/14 pessoas 

2. ALIMENTAÇÃO – (local com acessibilidade) 

Jantar na véspera para as equipas a alojar. 

Almoço no dia dos jogos para todas – 12/14 elementos por equipa. 

3. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

Pavilhão com acessibilidade, cadeiras para banhos, no mínimo com 4 

balneários e com aparelhagem de som com música e micro de 

preferência sem fios. 

4. LEMBRANÇAS/TROFÉUS – Para as equipas participantes 

Oferta de troféus do 2º ao último classificados. 

As medalhas e os troféus de vencedor são da responsabilidade da FAP 

5. PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO/CONVITES 

É importante, com o material promocional feito pela FAP, que a 

organização local promova e divulgue o evento, assim como convide 

as entidades que considere conveniente para o efeito 
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ACR6 – Campeonato Nacional – Fase-Final 

A fase-final de ACR6 realiza-se num só dia.  

1. ALOJAMENTO – (local com acessibilidade) 

Atendendo ao Quadro Competitivo, só de fato as equipas de muito 

longe carecem de alojamento – 14/16 pessoas 

2. ALIMENTAÇÃO – (local com acessibilidade) 

Jantar na véspera para as equipas a alojar. 

Almoço no dia dos jogos para todas – 14/16 elementos por equipa. 

3. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

Pavilhão com acessibilidade, cadeiras para banhos no mínimo com 4 

balneários e com aparelhagem de som com música e micro de 

preferência sem fios. 

4. LEMBRANÇAS/TROFÉUS – Para as equipas participantes 

Oferta de troféus do 2º ao último classificados. 

As medalhas e o troféu do vencedor são da responsabilidade da FAP 

5. PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO/CONVITES 

É importante, com o material promocional feito pela FAP, que a 

organização local promova e divulgue o evento, assim como convide 

as entidades que considere conveniente para o efeito 


