COMUNICADO

1.

Jogos Europeus Universitários 2016

16-003
19.01.2016 Vimos por este meio informar os clubes das condições de participação e inscrição nos
Assunto: Jogos Europeus Universitários/European Universities Games 2016 (EUG), sob égide da
Jogos Europeus Associação Europeia de Desporto Universitário (EUSA).
Universitários 2016 –
Confirmação de A 3ª edição dos Jogos Europeus Universitários realiza-se nas cidades de Zagreb e Rijeka,
Participação (1ª fase)

Croácia entre os dias 12 e 25 de julho e o programa provisório contempla as seguintes
modalidades e competições:
data prova

cidade

Participação
(aberta a)

apuramento
nacional*

-

13 julho

Zagreb

Delegações

CNU direto

C.ENCERRAMENTO

-

25 julho

Zagreb

Delegações

CNU direto

ANDEBOL

fem

12-18 julho

Rijeka

Equipas

Fase Final

ANDEBOL

masc

12-18 julho

Rijeka

Equipas

Fase Final

BADMINTON

f/m/mx

18-24 julho

Zagreb

Equipas

CNU Equipas

BASQUETEBOL

fem

11-18 julho

Zagreb

Equipas

Fase Final

BASQUETEBOL

masc

11-18 julho

Zagreb

Equipas

Fase Final

BASQUETEBOL 3X3

fem

22-25 julho

Rijeka

Equipas

CNU direto

BASQUETEBOL 3X3

masc

22-25 julho

Zagreb

Equipas

CNU direto

BRIDGE

mx

11-15 julho

Zagreb

Equipas mx

CNU direto

ESCALADA

f/m

21-24 julho

Zagreb

Equipas

CNU diretos D/V/B

FUTEBOL 7

fem

12-19 julho

Zagreb

Equipas

CNU direto

FUTEBOL

masc

12-19 julho

Zagreb

Equipas

Fase Final

FUTSAL

fem

16-24 julho

Zagreb

Equipas

Fase Final

FUTSAL

masc

17-24 julho

Zagreb

Equipas

Fase Final

GOLFE

fem

19-23 julho

Zagreb

Equipas

CNU direto

GOLFE

masc

19-23 julho

Zagreb

Equipas

CNU direto

JUDO (Combates&Katas)

f/m

22-25 julho

Rijeka

Individual

CNU direto/

KARATÉ (Kumite&Kata)

f/m

11-14 julho

Zagreb

Individual

CNU direto

modalidade

género

C.ABERTURA

2

2

1
3

1

NATAÇÃO

f/m/mx

22-25 julho

Rijeka

Individual

NATAÇÃO ADAPTADA

f/m/mx

22-25 julho

Rijeka

Individual

CNU direto PL

PÓLO AQUÁTICO

fem

11-16 julho

Rijeka

Equipas

CNU direto

PÓLO AQUÁTICO

masc

11-16 julho

Rijeka

Equipas

CNU direto

REMO

f/m

11-14 julho

Zagreb

Equipas/Individual

CNU direto

RUGBY 7

fem

11-14 julho

Zagreb

Equipas

CNU direto

RUGBY 7

masc

11-14 julho

Zagreb

Equipas

Fase Final

CNU direto PL

1

1
1
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TAEKWONDO (Kyorugui&Poomsae)

f/m

22-25 julho

Rijeka

Individual

CNU direto

TÉNIS

fem

12-18 julho

Zagreb

Equipas

CNU Equipas

TÉNIS

masc

12-18 julho

Zagreb

Equipas

CNU Equipas

TÉNIS DE MESA

fem

18-23 julho

Zagreb

Equipas

CNU Equipas

TÉNIS DE MESA

masc

18-23 julho

Zagreb

Equipas

CNU Equipas

TÉNIS DE MESA ADAPTADO

f/m

20-23 julho

Zagreb

Individual

1

VOLEIBOL

fem

17-24 julho

Zagreb

Equipas

Fase Final

VOLEIBOL

masc

17-24 julho

Zagreb

Equipas

Fase Final

VOLEIBOL DE PRAIA

fem

19-24 julho

Zagreb

Duplas

CNU direto

VOLEIBOL DE PRAIA

masc

19-24 julho

Zagreb

Duplas

CNU direto

XADREZ

fem

11-15 julho

Zagreb

Equipas

CNU Semirrápidas

XADREZ

masc

11-15 julho

Zagreb

Equipas

CNU Semirrápidas

3
3

1 - Será divulgado em breve o modelo de apuramento/confirmação de participação nacional.
2 - Cada delegação tem de ser constituída no mínimo por dois atletas
3 - Classificação coletiva

Na página oficial do Evento podem aceder à informação sobre os jogos: www.eug2016.com

1.1

Participação

A participação nos EUG 2016 efetua-se nos mesmos moldes de edições anteriores, sob
enquadramento e orientação em cada país da respetiva federação nacional, no caso de
Portugal da FADU, de acordo com o Regulamento de Provas Oficiais em vigor e os
Comunicados divulgados.
Atendendo às condições de inscrição e participação impostas pela EUSA e aos prazos
estipulados, os Clubes FADU interessados em participar nos Campeonatos Europeus
Universitários, com especial ênfase para os que já estão apurados, terão de acordo com os
prazos que irão sendo indicados em Comunicados, de cumulativamente:
 Declarar junto da FADU a sua intenção ou confirmação de participação, que será
confirmada caso garantam o direito desportivo para tal;
 Efetuar o pagamento à FADU do valor de taxa de Garantia definido pela EUSA.
Nas modalidades em que não se realize competição nacional universitária, será
comunicado posteriormente pela FADU as condições de participação nestas provas.
Participação condicionada (vagas)
A equipa campeã nacional universitária, bem como qualquer equipa ou atleta que confirme
junto da FADU a sua participação, não tem automaticamente garantida a sua participação
nos Jogos/Campeonatos Europeus Universitários, em virtude dos prazos e do limite de
equipas definida nos regulamentos da EUSA. Face ao quadro competitivo previsto, a
participação de duas ou mais equipas por país (salvo o país organizador) pode ser inviável,
2

COMUNICADO

pelo que a FADU só irá efetuar o registo de equipas/atletas nas modalidades em que tal se

16-003 justifique, nomeadamente nos seguintes casos:
19.01.2016

- O CNU já se concluiu e as equipas confirmaram a sua participação nas condições previstas;
- A Equipa é atual campeã europeia universitária em título, confirmando previamente a sua
participação nas condições previstas, sendo que só tem prioridade na EUSA no 2º prazo
por esta definido, e existindo vagas da 1ª fase.
Processo de Seleção da EUSA
De acordo com o Regulamento da EUSA em vigor para a competição em curso.

1.2

Representação e inscrição de agentes nos EUG

A equipa apurada para participar nos Campeonatos Europeus Universitários, na respetiva
modalidade é, obrigatoriamente, a equipa que garantiu o apuramento/condição, sendo
constituída por atletas da sua unidade orgânica.
As equipas terão de ser constituídas de acordo com o estipulado no Regulamento de
Provas Oficiais (consultar anexos B por modalidade e anexo C). Todos os agentes
desportivos (atletas e oficiais) têm obrigatoriamente de estar filiados na FADU.
Em algumas modalidades as equipas têm de se fazer acompanhar de árbitros, devendo
seguir os trâmites definidos no RPO (anexo C).

1.3

Regras de elegibilidade

A FADU define no Regulamento de Provas Oficiais as condições de apuramento para as
competições da EUSA.
Limite de Idade
Só podem participar nas provas oficiais da EUSA atletas com idade limite até 30 anos.
Assim, encontra-se definido em regulamento quem pode participar nos Europeus,
incluindo as equipas que na competição nacional universitária tenham atletas com idade
inelegível. Resumidamente:

Regulamento da EUSA
«REG 59.3 - Competitors shall not be younger than 17 and older than 30 years (by formula:
the EUG Year – competitor’s year of birth = age)»
Modalidades Individuais (provas singulares)
Só são passíveis de apuramento os atletas com idade elegível.
Exemplo: Se o Campeão Nacional Universitário tiver idade inelegível, a primeira prioridade
passa para o atleta a seguir classificado com idade elegível.
Modalidades Individuais (Provas por Equipas)
Cada equipa apurada tem de ser composta obrigatoriamente em 50% por atletas com
idade elegível que participaram no CNU, não podendo este número ser inferior a 2 atletas.
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Modalidades Individuais/Coletivas (equipas nominais – duplas/pares)

16-003 Nestas provas enquadram-se as competições cuja equipa é constituída por um número fixo
19.01.2016

de atletas sem substituições, onde se enquadram como exemplo as competições de duplas
de voleibol de praia, de pares ou embarcações de 2 ou mais atletas nas modalidades
individuais. Cada equipa só pode ser constituída apenas por atletas com idade elegível.
Exemplo: Se a dupla Campeã Nacional Universitária for constituída por um ou mais atletas
com idade inelegível, a primeira prioridade passa para a dupla seguir classificada
composta exclusivamente por atletas de idade elegível.
Modalidades Coletivas
Uma equipa só pode ser apurada para o Europeu Universitário se foi inscrita e participou
na Fase Final/CNU direto com um máximo de 3 atletas com idade inelegível.
Exemplo: Se uma equipa que venceu a Fase Final do CNU for constituída por 4 ou mais
atletas com idade inelegível, a primeira prioridade passa para a equipa a seguir
classificada composta no máximo por 3 ou menos atletas de idade inelegível.
Estão isentas desta regra de apuramento nacional, as equipas que tenham acesso direto
nas condições previstas no regulamento da EUSA, como é o caso da equipa da casa ou da
equipa vencedora do Europeu do ano anterior.
Graduação mínima
Em algumas modalidades apenas podem participar nos Europeus Universitários atletas
com graduação mínima, independentemente da classificação obtida na prova nacional.
Na confirmação de participação junto da FADU, os clubes comunicam a graduação dos
seus atletas, com o comprovativo emitido pela federação desportiva da modalidade. Nas
seguintes modalidades aplica-se as seguintes regras de graduação mínima:
Judo
Cinto castanho
Karaté
Cinto azul 2º kyu (Kumite) / Cinto preto 1º dan (Kata)
Taekwondo
Cinto vermelho
Desporto Adaptado
O regulamento da EUSA prevê, nas modalidades em que se irá realizar competição
adaptada (Natação e Ténis de mesa), as classes/categorias em disputa e regras de
classificação dos atletas para a competição que não tenham registo na federação
internacional.
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2.

Procedimentos de Registo e Inscrição nos EUG 2016 – 1ª Fase

16-003
19.01.2016 Considerando que o primeiro prazo de registo de equipas na EUSA termina a 15.01.2016, o

procedimento de confirmação e inscrição das equipas portuguesas será realizado em
fases distintas, de acordo com a conclusão das provas de apuramento nacionais.
Nesta primeira fase a inscrição é nas modalidades cujo Campeonato Nacional Universitário
2015/2016 já se concluiu ou para equipas que se sagraram Campeãs Europeias
Universitárias em 2015. As restantes fases serão abertas ao longo do 2º semestre de
acordo com a conclusão do CNU que apura para os EUG.

2.1

Equipas e prazos (1ª fase)

Os clubes interessados têm, nas modalidades e para as equipas indicadas no quadro
seguinte, de declarar junto da FADU a sua intenção de participação, que será confirmada
caso cumpram os procedimentos a seguir divulgados, nomeadamente o pagamento da
taxa de garantia.
Modalidades com CNU 2015/2016 já concluído:
equipa

atletas (elegíveis)

Classificação CNU
e prioridade

confirmação e
pagamento

1º

29.01.2016

2º

29.01.2016

3º

29.01.2016

Badminton Equipas (Misto)
ULisboa
AAC
U.Porto 1

Tomás Nero, Maria Margarida Rodrigues, Angelo
Silva, Catarina Mendonça, Bernardo Atilano
Rita Amado Dias, Miguel Pinto, Inês Medeiros, Ana
Santos, Rui Mendes, Tiago Chaves
Guilherme Ínsua Pereira, Inês Lorga, Ricardo
Azevedo Silva, Diana Figueira, Gabriela Pereira

Basquetebol 3x3 (Feminino)
U.Porto 1

Sofia Almeida; Francisca Meinedo; Catarina Bonito,
Catarina Vieira

1º

29.01.2016

U.Porto 2

Gabriela Noivo, Joana Almeida, Sofia Rios

2º

29.01.2016

AAUAv 1

Mariana Bonito, Inês Franco, Rita Oliveira

3º

29.01.2016

NOVA

Carolina Paracana, Camila Amaral, Joana Fialho

4º

29.01.2016

Basquetebol 3x3 (Masculino)
U.Porto 1

Pedro Lopes, João Oliveira, Fernando Cardoso

1º

29.01.2016

AAUM

António Moreira, Pedro Dias, Luís Araújo, Pedro
Fonseca

2º

29.01.2016

U.Porto 2

Rui Costa, Jorge Mota, Alexandre Muge

3º

29.01.2016

AAUBI 3

Miguel Antunes, Pedro Madeira, João Miraldes

4º

29.01.2016

Ténis de Mesa Equipas (Feminino)
U.Porto

Ana Torres, Joana Mota, Sara Costa

1º

29.01.2016

AAC

Joana Fernandes, Neuza Magueta, Weronika Łuba

2º

29.01.2016

AAUTAD

Ana Moura, Guiomar Cardoso, Mariana Ferreira

3º

29.01.2016

1º

29.01.2016

Ténis de Mesa Equipas (Masculino)
U.Porto 1

Jorge Costa, Raphael Almeida, Jorge Gonçalves
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AAC

João Melim, Jorge Loureiro, Rodolfo Pedra

2º

29.01.2016

U.Porto 2

Francisco Fraga, Gonçalo Amorim, Luís Gomes

3º

29.01.2016

AEISEP

Frederico Ferreira, José Gonçalves, José Silva, Rui
Duarte

4º

29.01.2016

Modalidades com Equipas Campeãs Europeias Universitárias em 2015:
Modalidade

Equipa

Prazo

Andebol masculino

Associação Académica da Universidade do Minho

29.01.2016 *

Futebol 7 feminino

Universidade do Porto

29.01.2016 *

* equipas só têm prioridade na 2ª fase de registo aberta pela EUSA e apenas no caso de existirem
vagas disponíveis após o encerramento da 1ª fase.

2.2

Confirmação de Participação e Inscrição

No prazo indicado os Clubes, para confirmarem a sua participação, têm de remeter à FADU:
1. Ficha de Confirmação (v. anexo)
 Na Ficha de Confirmação tem de constar obrigatoriamente o nome, email e contacto
de telemóvel do responsável do Clube ou de cada delegação, que será para todos os
efeitos o elemento de contacto com a FADU, a EUSA e a entidade organizadora, com
acesso à plataforma de inscrições online da EUSA;
 Só podem efetuar inscrições os Clubes que cumpram o disposto no RPO e que não
tenham dívidas ou pagamento de faturas em atraso até à data limite de envio da Ficha.
 A Ficha de Confirmação tem de vir acompanhada de comprovativo de pagamento à
FADU da taxa de garantia.
2.




3.

Inscrição da Equipa/Delegação na EUSA
A FADU efetua junto da EUSA a inscrição das delegações representantes de Portugal
A designação da delegação toma o nome da respetiva Instituição de Ensino Superior
(unidade orgânica principal), em inglês;
A inscrição só é válida após pagamento da taxa de garantia;
A inscrição é provisória até aprovação da EUSA.
Taxas de Inscrição e Participação nos Jogos Europeus Universitários 2016
Taxas de Garantia

2.000 euros por equipa (modalidades coletivas)
400 euros por equipa (modalidades individuais)

Taxa de Inscrição na EUSA

30 euros por participante

Taxa de Participação

65 euros por participante / por dia (Fee diária)

Taxa de Arbitragem

Nas modalidades em que está previsto

Green fee (Golfe)

40 euros por participante / por dia

Com os melhores cumprimentos

Manuel Veloso
Secretário-geral
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