Evento 63
Campeonatos Nacionais Universitários de Praia
Voleibol de Praia - feminino e masculino
Organização

2018 | 2019

INFO atualizada a 17-05-2019

1 Cronograma

1
2
3

Data

Figueira da Foz

Buarcos

11 a 13 de junho de 2019

Oficiais (delegados, treinadores, etc)
Data limite
Custo
3,00 €
9,00 €
15,00 €

31/05/2019
07/06/2019
11/06/2019

Atletas

Tipo
(R.P.O.-3.09.02)

Data limite

Custo

1
2

31/05/2019
07/06/2019

20,00 €
40,00 €

Inscrição no
evento

Tipo
(R.P.O.-3.09.02)

Instalações

Inscrição por
prova

CNU

Local

Depois de terminado o 1º prazo (tipo 1), as inscrições do tipo 2 estão sujeitas a aprovação por parte da FADU. Devem os clubes
confirmar se participação dos seus agentes foi autorizada. (RPO artigo 3.09.02). A inscrição de novos atletas após o final das
inscrições Tipo 2 apenas é permitida em modalidades coletivas

2 Informações úteis
2.1

Alimentação
Informações relativas a alimentação, alojamento, bem como os contactos das Comissões Organizadoras podem ser
encontrados no Portal FADU no respetivo evento e são da responsabilidade destas.

2.2

Localização
A localização das instalações desportivas dos eventos, podem igualmente ser encontradas no Portal FADU no respetivo
evento.
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2.3

Horários
Acreditação
Início da Prova
Final da Prova

2.4

FADU_1819_E63_InfoA_VOLEIBOL_PRAIA

09h00 - 10h00
10h00
19h00

Outras informações
- Todas as duplas devem usar uma camisola ou top igual entre os dois jogadores e que os distinga da dupla adversária;
- As camisolas dos jogadores deverão ser numeradas com o número 1 e número 2;
- O número deverá ser colocado no peito, ou em alternativa, em ambos os ombros;
- Cada dupla poderá efetuar uma substituição obedecendo aos seguintes critérios:
Pode ser inscrito a qualquer altura (antes da entrada em competição da dupla), sendo aplicada uma taxa de
inscrição igual a 2x o custo da taxa de inscrição de 1º prazo;
Poderá ser um atleta previamente inscrito por outra dupla e que por falta de comparência do outro elemento
esteja impedido de participar, neste caso será aplicada uma taxa de inscrição igual à taxa de inscrição de 1º
prazo.
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