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O Torneio Internacional de Andebol, organizado pela Fundação Deporte em 
Lalín tem um claro objectivo social. Oferece a possibilidade de trocar 
experiências e conhecer gentes de outras comunidades e países, numa villa 
acogedora, de grande riqueza paisajística que destaca ademais por sua 
reconhecida gastronomía e a qualidade de seu comércio, entre outras coisas. 
No plano estritamente desportivo trata-se de um torneio onde participam 
algumas das melhores escolas de Andebol 
 
O torneio disputa-se entre os dias 20 e 22 de junho 
 
Infantil masculino: Nascidos nos anos 1.994 e 1.995 
Cadete masculino: Nascidos nos anos 1.992 e 1.993  
 
Data-a topo para a inscrição de equipas será o dia 30 de maio. Para que seja 
aceitada a participação, as equipas devem enviar por correio ordinário ou e-
mail a folha de inscrição devidamente cumplimentada e a fotocopia do 
rendimento da quota realizado em nossa conta bancária. 
 
 

Fundación Deporte en Lalín 
Caixanova - 2080 0429 79 004 0118600 

 
A quota de inscrição será de 500 euros por equipa. A inscrição por equipa 
inclui alojamento em regime de pensão completa para 16 pessoas em hotéis ou 
albergues com arranjo ao seguinte cronograma:  
 
Quinta-feira, 19 de junho: Alojamento 
Sexta-feira, 20 de junho: Café da manhã, Comida, Jantar e alojamento 
Sábado, 21 de junho: Café da manhã, Comida, Jantar e alojamento  
Domingo, 22 de junho: Café da manhã e comida.  
 
A cada clube participante deverá estar provisto de seu mutualidad ou seguro 
médico, que cubra a todos os jogadores que participem no Lalín Cup´08. 
A organização não se responsabiliza da lesões ou acidentes que possam 
ocorrer durante o torneio. Todos os jogadores deverão apresentar aos árbitros 
a correspondente licença federativa, RG ou Passaporte que acredite sua idade.  
 
Sistema de Competição: O torneio disputar-se-á simultaneamente em dois 
polideportivos com pista de borracha sintética Os partidos em todas as 
categorias terão uma duração de 30 minutos, repartidos em dois tempos de 15, 
com 5 minutos de descanso. As equipas ficarão encuadrados num sozinho 
grupo, resolvendo o torneio pelo sistema de liguilla a uma sozinha volta.  
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FOLHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
Nome do Clube: 
Domicílio: 
CP:  
População:  
País:  

Pessoa de contacto 
Nome e apellidos:  
Telefone:  
Fax:  
e-mail:  
 
Inscrição nas seguintes categorias:  
 
Infantil Masculino: 
Cadete Masculino: 
 
 
QUOTA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPA: 500 euros. 
 
 

Fundación Deporte en Lalín 
Caixanova - 2080 0429 79 004 0118600 

 
 
Enviar a folha de inscrição a:  
 
Fundación Deporte en Lalín 
Praza do Concello, s/n 36500 LALÍN (Pontevedra) 
 
 
Ou bem a: fundacion@lalin.org  


