Circular n.º08
ÉPOCA 2010/2011
Distribuição: FAP, Treinadores e Clubes Filiados

Assunto: PROVAS NACIONAIS NÃO FIXAS – ESCLARECIMENTOS
1. PARTICIPANTES NOS JOGOS
Como é óbvio e do conhecimento geral, somente poderão participar nas Provas elementos
devidamente inscritos na FAP, através do Portal, validados no sistema e com CIPA actual.
1.1 – Assim, não será mais possível passar credenciais para participação nos jogos;
1.2 – Os Clubes deverão providenciar no sentido de que os seus elementos (jogadores,
técnicos e dirigentes), participantes em qualquer jogo, sejam sempre portadores do
respectivo Bilhete de Identidade.
2. LISTA DE PARTICIPANTES
A Lista de Participantes para qualquer jogo terá que ser obtida informaticamente através do
Portal da FAP (www.fpa.pt). Para tal o Clube tem uma senha de entrada no Sistema de
Informação e deve proceder como segue: após entrada no sistema ir a competições e clicar por
esta ordem – Lista de Participantes – Pesquisa – N.º jogo – nome da Equipa – (+) no atleta,
dirigente ou técnico desejado.
3. BOLETINS DE JOGOS
3.1 – CLUBES RESPONSÁVEIS OFICIAIS DE MESA – CROM
Os Clubes que assinaram protocolo com a FAP terão que efectuar os Boletins de Jogo por
processo informático, através do Sistema de Informação;
3.2 – CLUBES NÃO ADERENTES
Os Clubes não aderentes terão que cumprir o regulamentado quando houver ausência de
Oficiais de Mesa ou Árbitros. Neste caso o Boletim de Jogo é idêntico ao de épocas
passadas e deverá ser enviado à Associação até ao dia seguinte à realização do jogo. Os
Clubes que estejam nesta situação deverão solicitar à Associação impressos de Boletins
de Jogo.
4. ADIAMENTO DE JOGOS
Todos os pedidos de adiamento de jogos devem ser efectuados em impresso próprio e
enviados, depois de devidamente assinados pelos dois Clubes, para a Associação,
cumprindo os prazos estabelecidos regulamentarmente.

NOTA ESPECIAL:
Ninguém deve alegar que não sabe efectuar este ou qualquer outro procedimento
administrativo!
As dúvidas são legítimas. Quem as tiver, sobre esta ou qualquer outra situação, é favor
colocá-las aos serviços da associação quanto antes.

Aveiro, 29.09.2010
A DIRECÇÃO
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