PROVA 223 - 2017|18
Nome da Prova

Taça das Direções – 2017|18

Data de
Realização

5 de outubro de 2017 – 14:00

Local

Pavilhões 1 e 2 – Estádio Universitário de Lisboa

Limite
Participantes

12 Atletas por equipa

Modelo Competitivo
A Taça das Direcções é um torneio constituído por 3 competições de modalidades diferentes e dirigido a equipas
compostas por elementos dos órgãos sociais das instituições que participam nas competições da ADESL.
A Direcção que obtiver melhores resultados nas 3 modalidades será coroada a vencedora da Taça. As modalidades
integrantes são o voleibol 4x4, o futsal e o basquetebol 3x3.
Dependendo do número de equipas inscritas, cada modalidade terá uma primeira fase de grupos, de onde se apuram 4
equipas para uma fase final em formato de eliminatórias simples.
O regulamento utilizado será o em vigor no Regulamento Geral de Provas para a época desportiva 2017|18.
Informações
A prova é aberta a todos os estudantes dirigentes associativos de AAEE inscritos na ADESL, nos termos do Regulamento
Geral de Provas em vigor para a época desportiva 2017|18.
Serão aceites igualmente equipas inscritas pelas outras instituições que participam nas competições da ADESL.
As inscrições podem ser efectuadas na sede da ADESL, por email ou por fax, através do preenchimento e envio da
respectiva ficha de inscrição até às 15 horas do dia 4 de outubro de 2017.
A Organização facultará bolas para os jogos, sendo da responsabilidade dos jogadores os
materiais/equipamentos desportivos.
A arbitragem será realizada pelos participantes.
Aos primeiros classificados da prova será atribuído troféu.
Obrigatório a existência de seguro desportivo por atleta, como regulamentado no R.G.P..
À prova aplicam-se as regras constantes no anexo ao R.G.P. para as modalidades supramencionadas.
Todos os casos omissos serão resolvidos pela ADESL.
As Equipas terão de ser obrigatoriamente mistas.
Horários
Acreditação: às 13h30 no Pavilhão nº 1 do Estádio Universitário de Lisboa
Sorteio: às 13h00 do dia 5 de outubro na sede da ADESL.
Início dos primeiros jogos às 14:00 nos pavilhões 1 e 2 do EUL.

restantes

