Paralisia Cerebral-Associação Nacional de Desporto
Contribuinte nº 505 267 721

COMUNICADO TÉCNICO Nº

ASSUNTO:

031 /11-12

FUT 13

/ 2012-05-21

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 7 – 3ª JORNADA

Ex.mos Senhores
A PCAND, com o apoio da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, vai levar a efeito a 3ª JORNADA
do CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 7, 2012, no próximo dia 26 de Maio, em Oliveira de
Azeméis.
PROGRAMA
09h30
10h30
12h00
14h00

- Abertura do campo
- Boavista Futebol Clube x ARDA-APPC Porto
- APC Lisboa
x Futebol Clube do Porto
- Almoço Rei Dom Pipas (a confirmar)

O critério utilizado para a ordenação das equipas, foram os resultados obtidos no Campeonato de
Portugal de Futebol 7, que decorreu em Coimbra 2011.
Os praticantes têm que estar devidamente inscritos na PCAND, até 5 dias úteis antes do jogo/ prova
que irão participar.
A listagem dos praticantes elegíveis para constituir a equipa será enviada aos clubes até à terça-feira
imediatamente anterior ao jogo, via correio eletrónico e via fax, obrigando-se estes a confirmar a
aceitação das listagens, pelos mesmos meios, até às 17 horas de quinta-feira imediatamente anterior
ao jogo. A ausência de confirmação será considerada como aceitação implícita da listagem enviada
pela PCAND.
Mais informamos, que as inscrições dos atletas para cada jogo serão confirmadas no local do mesmo,
mediante a apresentação do bilhete de identidade ao delegado técnico, que terá em sua posse a
listagem referida no parágrafo anterior, validada pela PCAND.

LOCAL: Centro de Formação Ápio Assunção, Campo União Desportiva Oliveirense

ALIMENTAÇÃO:

A PCAND fornece o almoço de sábado - Rei Dom Pipas (a confirmar)
Solicitamos que informem, o número de pessoas para almoçar.

TAXA DE INSCRIÇÃO: 5€ por participante
A Direcção

R. Nova do Casal dos Vagares, Nº 42
E mail: pcand@mail.telepac.pt

3030-141 COIMBRA

Telef. 239 780 436

Fax 239 780 437

