Comunicado 01 – 2019/2020
11/09/2019
Para conhecimento de todos os interessados a seguir se informa:
I – DIREÇÃO
Sub 18 Masculino
Jogos de 2ª a 5ª feira
· Incentivo: 100% do valor pago pela equipa da casa;
- Marcação livre até às 21h45 (distâncias inferiores a 50km);
- Marcação condicionada até às 21h (distâncias superiores a 50km);
* Caso alguma equipa tenha jogadores no Centro de Treino, o apoio a 100% aplica-se às sextasfeiras e aos sábados de manhã.
Sub19; Sub 16M e Sub 16F
Jogos de 2ª a 5ª feira (necessita de acordo entre as equipas)
· Incentivo: 100% do valor pago pela equipa da casa.
Jogos às Sextas-feiras (início entre as 21h00 e as 21h45) e Sábados de manhã (início entre as 9h30
e as 11h30) (não necessitam de acordo entre as equipas)
· Incentivo: 30% do valor pago pela equipa da casa
Esclarecimentos:
1) O Incentivo aplica-se exclusivamente ao valor suportado pela equipa da casa;
2) O incentivo não contempla subsídios de alimentação, quando aplicável;
3) O Incentivo aplica-se aos Grupos Distritais 1ª Fase, Cruzamentos e Grupos Nacionais
4) No final de cada Fase a ABA efetua nota de crédito relativamente aos valores a receber pelo
apoio;
II – CONSELHO DE DISCIPLINA (Nada a comunicar)
III – ADMINISTRATIVO
1 – Elementos responsáveis pela segurança
Alertamos para o facto de os Clubes terem de proceder à identificação e envio dos elementos
responsáveis pela segurança, os quais são remetidos novamente aos Clubes devidamente assinados
e carimbados pela ABA.
Este procedimento deve ocorrer durante o mês de setembro, sendo de caracter obrigatório e
colocando em causa a não realização dos jogos a partir do dia 26/09/2019.
Em anexo segue a declaração e o termo de responsabilidade.
2 – Subidas de escalão
Foram deferidas em devido tempo para a época 2019/2020 as seguintes subidas de escalão etário:
Nome
Raquel Costa
Beatriz Santos
Francisca Oliveira

Nº licença
212272
205570
214588

Clube
Galitos
Galitos
Galitos

Subida de escalão a
Senior Fem
Senior Fem
Senior Fem
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Joana Pereira
Mafalda Pompeu

205581
217189

Galitos
Galitos

Senior Fem
Senior Fem

IV- FORMAÇÃO
1 – Estágios de treinadores de Grau I
Informa-se que se encontram abertas as inscrições em estágio para treinadores de grau I.
Sendo os prazos limites de inscrição 24 de setembro para grau I (ABA).
Em anexo seguem mais informações.
V – ATIVIDADES
1 – Ata da Conferência de Calendário 2019/2020
Segue em anexo a ata da conferência de calendário 2019/2020.
VI – CONSELHO DE ARBITRAGEM (nada a comunicar)
VII – AGENDA DA SEMANA E RESULTADOS
1 – Agenda da Semana (nada a comunicar)
2 – Resultados (nada a comunicar)

