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CAMPEONATO DE PORTUGAL DE FUTSAL

Ex.mos Senhores
A PCAND, em colaboração com a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, a GEDAZ e o Grupo
Cultural e Recreativo de Ossela, vai levar a efeito o CAMPEONATO DE PORTUGAL DE FUTSAL - 2012,
no próximo dia 16 de Junho, no Pavilhão do Grupo Cultural e Recreativo de Ossela.
Os jogos terão a duração de 40 minutos cada, distribuídos por 2 períodos de 20 minutos.
O calendário é o seguinte:
10h30 - Abertura do campo
11h00 - Jogo 1
12h00 - Jogo 2
13h00 - Almoço
14h30 - jogo de futsal feminino ou de juvenis
16h00 - Jogo apuramento 3º lugar
17h00 - Final
18h00 - Entrega de Prémios
18h30 - churrasco
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 efetuadas 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.
De acordo com o regulamento da PCAND, o número máximo de jogadores que podem ser inscritos
por jogo é de 10.

ALIMENTAÇÃO: A informar posteriormente
CUSTO DA INSCRIÇÃO: 5€ por pessoa
Solicitamos que nos informem o número de refeições pretendidas, para que possamos reservar.
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