
DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES 
DESPORTIVOS

ASSUNTO: PO.40 - CAMPEONATO NACIONAL DE  VETERANOS – FASE FINAL

De  acordo  com  o  disposto  no  Regulamento  Específico  da  Prova  em  referência  e
Comunicado Oficial nº 25, informa-se:

1-  Clubes  Participantes   –  Serão oito os  clubes apurados para  a  Fase  Final  conforme
abaixo se indica:

a) AA Porto/AA Braga – 2 Clubes
b) AA Aveiro – 2 Clubes
c) AA Lisboa/AA Setúbal/AA Santarém – 2 Clubes
d) AA Madeira – 1 Clube
e) Organização – 1 Clube

2- As Associações organizadoras das provas regionais deverão informar a Federação dos
Clubes apurados, até ao dia 29.05.2017,  acompanhado de documento que confirme a
participação dos mesmos.

3- Data de Prova- A prova irá realizar-se nos dias 24 e 25 de Junho de 2017

4- Forma de Disputa da Prova 

a) A prova realiza-se no sistema de eliminatórias (1/4 Final; 1/2 Final e Jogos Finais) sendo
que os clubes derrotados nos 1/4 Final continuarão a jogar, apurando-se uma classificação
final do 1º ao 8º lugar.

b) Os jogos terão a duração de 50´(2x25’)

c) Se no final do tempo regulamentar do jogo as equipas se encontrarem empatadas,
haverá  um  prolongamento  de  10’(2x5’).  Se  no  final  deste  prolongamento  as  equipas
continuarem empatadas, recorre-se à marcação de livres de sete metros, de acordo com o
estipulado nas Regras de Jogo.
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5- Quadro Competitivo   

Dia 24/06/2017 - Manhã/Tarde - Jogos ¼ Final
   - Tarde/Noite – Jogos ½ Finais (incluindo jogos do 5º ao 8º lugar)

Dia  25/06/2017 -  Manhã/Tarde  -  Jogos  Finais  (Apuramento  do  1º  e  8º
Lugar)

6- Acumulação de funções de Treinador e Jogador no Jogo  – Os clubes têm de ter um
treinador inscrito na lista de participantes (pode ser inscrito com as duas funções).

7- Local de Prova –A indicar oportunamente

8- Questões de Ordem Logística

Alojamento – da responsabilidade dos clubes participantes que entenderem ficar
alojados.

Alimentação – da responsabilidade da organização – almoço dia 24/06; jantar dia
24/06; almoço dia 25/06;

9- Seguro Desportivo – Oportunamente será indicado o número da Apólice.

Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados deste Comunicado.

Lisboa, 02.12.2016

A DIREÇÃO
 


