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ÉPOCA 2020/2021 
COMUNICADO Nº 5 

02/10/2020 

 
1. INSCRIÇÃO DO ESCALÃO DE S21 M/F 

 

Vimos por este meio reforçar o nosso pedido de inscrição das equipas (enviar a respetiva ficha de inscrição em prova 

devidamente preenchida para secretaria@abp.pt) de modo a podermos ter uma noção de maior rigor relativamente à 

programação da competição de cada categoria/género. 

Recordamos que estão a decorrer, até à próxima 6ª feira – 02/10/2020 - as inscrições para as recém-criadas 

competições da categoria SUB 21 masculinos e (agora também) femininos: para todos os/as atletas nascidos/as em 

2000, 2001 e 2002. 

A participação nesta competição é de carácter facultativo e todos os clubes interessados devem, desde já, manifestar o 

seu interesse através do preenchimento e envio digitalizado da respetiva ficha de inscrição em prova (tal e qual o fazem 

para os restantes escalões/categorias). 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Prevemos iniciar a competição no dia 14/10/2020, 4ª feira. 

 

Marcação dos jogos 

Os jogos terão de se realizar, obrigatoriamente, à semana (de 2ª a 6ª feira); 

Obs.: Enquanto não se iniciarem as competições de formação, estas provas podem, excecionalmente, competir ao 

sábado/domingo; No entanto assim que se iniciem as competições de formação todos os jogos agendados de aí em 

diante terão que ser alterados para dias de semana; 

 

Despesas de arbitragem 

Os prémios de jogo referentes às arbitragens serão os seguintes:  

Árbitros – 17,00€ / jogo;  

Oficiais de mesa – 12,00€ / jogo; 

A estes valores acrescem os complementos de deslocação em vigor para a presente época desportiva; 

 

Modelo competitivo 

O modelo competitivo será definido e aprovado, após confirmação do número de equipas participantes, ou seja, no 

início da próxima semana; 
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Subidas de escalão: 

As equipas SUB 21 são consideradas equipas seniores pelo que podem já treinar e competir sem restrições de 

distanciamento físico. No entanto todos os atletas SUB 18/SUB 19 que treinem ou joguem nesta competição devem 

ter forçosamente a imprescindível subida de escalão e respetiva atualização de seguro desportivo (como é norma em 

situações análogas para todas as categorias);  
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         A Direção 


