
 DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS

ASSUNTO: PO.2  3   – TAÇA DE PORTUGAL SENIORES   FEMININOS     VILA REAL - 19 E 20.06.2021 - 
INFORMAÇÕES DE ORDEM LOGÍSTICA

Em referência ao assunto em epígrafe, informa-se:

1. Organização - FAP / A.A. Vila Real / C.M. Vila Real

2. Clubes Partiiiantes -  Alavarium A.C.A.;  A.R.C.  Alpendorada;  Madeira SAD;  S.I.M.  Porto
Salvo

3. Calendário de Jogos - Transmissão de todos os jogos na A’Bola TV
Dia 19.06.2021 - Meias-fnais:  Jogo 1173 Madeira SAD x Alavarium A.C.A. - às 14.30 horas;

- Jogo 1172 S.I.M.Porto  Salvo  x  A.R.C.  Alpendorada -  às  17.00
horas;

Dia 20.06.2021 - Final Jogo 1174 - Vencedor do jogo 1172 x Vencedor do jogo 1173 - às 17.30
horas.

4. Loial dos Jogos – Pavilhão dos Desiortos de Vila Real

5. Reieção dos Clubes – A partr das 15.00 horas do dia 18.06.2021 no local do alojamento (os
clubes deverão indicar horário previsto para a chegada).
Caso os clubes pretendam abdicar de alojamento ou alguma das refeições previstas, deverão
informar dessa decisão até ao dia 13.06.2021

Nota – Os Clubes deverão enviar listagem da Comitva e Rooming List (nome e função; nº de
Ciia e nº de iamisola),  até ao dia  13.06.2021. A comitva deverá ser consttuída por um
máximo de 21 pessoas + motorista (devendo os ilubes garantr os transiortes neiessários
durante o deiorrer da Prova). Deverão igualmente ser portadores da bandeira.

6. Treinos - dias 18, 19 e 20.06.2021
Os Clubes que iretendam treinar nestes dias deverão soliiitar ior esirito até 13.06.2021. 
O calendário fnal dos treinos será estabelecido pela FAP, de acordo com os pedidos recebidos,
ordem e horário dos jogos.
7.     Alojamento  
A distribuição dos locais de alojamento pelos clubes partcipantes será determinada de acordo
com a ordem de sorteio dos jogos.
Cada clube terá direito a 5/6 quartos singles e 8 quartos duplos.
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Hotel Quinta do Paço - S.I.M. Porto Salvo / A.R.C. Aliendorada
Hotel Miraiorgo - Madeira SAD / Alavarium A.C.A

Nota: Os clubes vencidos das 1/2 Finais terminam a sua partcipação na Prova após o jantar do
dia 19.06.2021. Os clubes Finalistas terão que libertar os quartos antes da saída para o jogo da
Final. Questões relacionadas com extras à comitva ofcial ou serviços deverão ser tratados
diretamente com os hotéis.

8.   Alimentação   - As refeições serão realizadas nos locais de alojamento (Peq. Almoço, Almoço
e Jantar).

1ª refeição – Jantar do dia 18.06.2021;
Últma refeição – Almoço do dia 20.06.2021 (só para os clubes fnalistas).

Ementas: Em anexo
 

9  . Questões de ordem regulamentar   

9.1- Reunião Téiniia –  dia  19.06.2021 ielas 10.00 horas no Pavilhão dos Desiortos de
Vila Real (organização local garantrá transporte aos representantes dos clubes, caso estes
necessitem).

9.2-  Os  Clubes  que  jogam  na  situação  de  visitado  deverão  providenciar  equipamento
alternatvo.

9.3-  Só ioderão ser utlizadas 16  atletas durante a Prova, de aiordo iom o Artº 4º do
ionto  4  do  Subttulo  7  do  Título  8  do  RGFAP  e  Assoiiações,  Provas  em  regime  de
Conientração.

10. Informações Covid-19
Dadas  as  restrições  atuais  relacionadas  com  o  SARS-CoV-2,  oportunamente  será  enviada
informação relatva à prova, nomeadamente o plano de contngência, aspetos de segurança,
acessos e respetvas comitvas, no sentdo de manutenção do bem-estar de todos.

11.  Todas  as  informações  soliiitadas  nos  iontos  5  e  6  deverão  enviados  iara  o  email:
desiortvo@fia.it    até o dia 13.06.2021  

12. Contatos da organização loial
A.A. Vila Real - Adriano Tavares
aavr@aavr.pt
963121237

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

Lisboa, 11.06.2021    

        A DIREÇÃO

mailto:desportivo@fpa.pt
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