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DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS

ASSUNTO: PO.14 – ENCONTRO NACIONAL DE INFANTIS FEMININOS

PO.15 - ENCONTRO NACIONAL DE INFANTIS MASCULINOS
Na sequência dos Comunicados Ofciais nn 4 e 52, informa-se:
1. As Associações com delegação de competências nestas Provas deverão indicar à
Federação de Andebol de Portugal, até ao dia 27.05.2019, os Clubes apurados de acordo
com o disposto no Comunicado Ofcial nn 52;
2. Caso numa zona algum dos clubes apurados desportiamente não confrmem a sua
partcipação, compete à Federação proceder à sua substtuição, sendo que essa iaga
poderá ser ocupada por um clube de outra zona, de acordo com os critérios de
apuramento.
3. Deverão igualmente garantr que os referidos Clubes enviem a Ficha de Inscrição em
anexo devidamente preenchida, assim como o confrmatvo de pagamento da taxa de
inscrição (€ 30 por partcipante, num máximo de 20 pessoas por comitvaa até ao dia
30.05.2019. Esta Taxa engloba alojamento e refeições de acordo com o ponto 9.
Deverão igualmente enviar foto da equipa e logotpo do Clube.
4. A Prova disputa-se de 0 a 07.07.2049 - Portmão
5. A recepção aos Clubes deverá acontecer até às 40.00 horas do dia 0 .07.2049 sendo
que os Clubes que pretendam fazer a recepção no dia anterior (entre as 49.00 e as 23.00
horasa deierão solicitar por mail essa intenção até 07.06.2019 - Obrigatório para o email:
andebol@fpa.pt
6. O Quadro Compettvo decorrerá da seguinte forma:
Dia 0 .07.2049 – 4ª Fase
Dia 05.07.2049 – 4ª Fase
Dia 06.07.2049 – Jogos Apuramento
Dia 07.07.2049 – Jogos classifcação fnal

7. Outras actiidades*
Dia 0 .07.2049 – Reunião Técnica, Cerimónia de Abertura, Actvidades
culturais/desportvas
Dias 5 e 06.07.2049 – Actvidades culturais/desportvas
Dia 07.07.2049 – Cerimónia entrega de prémios
*Programa a ser comunicado posteriormente.
8. Alojamento – Os partcipantes deverão ser portadores de saco cama
9. Refeições – 4ª refeição Almoço do dia 0 .07.2049 e últma refeição Almoço do dia
07.07.2049 (Nas refeições estão incluídos os pequenos almoços dos dias 5, 6 e
07.07.2049a
10. Comitias – máximo de 20 pessoas
Nota: Deverão possuir transporte durante o decorrer da prova.
11. Após todos os Clubes terem concluído o seu processo de inscrição, sairá Comunicado
com todas as informações (local de recepção, alojamento e alimentação; horários de
todas as actvidades; Clubes partcipantes; Quadro Compettvo e calendários; assim como
questões de ordem regulamentara.
Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus fliados deste Comunicado.

Lisboa, 40.05.2049

A DIREÇÃO

