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Regulamento Específico

1 - Local da Competição

  Complexo Desportivo Municipal de São Pedro do Sul

2 - Espaços / Serviços

Campos de jogos 4
Secretariado Desportivo 1
Zona de Chamada 1
Zona de Árbitros 1
Balneários 2
W.C 2

3 - Participação

Podem participar Atletas portadores ou não de deficiência maiores de 35 anos.

4 - REGRAS

Serão aplicadas as regras oficiais da modalidade.

Divulgação e Sensibilização

4.1. Destinatários

Pessoas  com  ou  sem  deficiência  das  Associações,  dos  Clubes,  das  Escolas  e
Instituições de
Solidariedade Social.

4.2 – Arbitragem

Na impossibilidade da presença de árbitros no local
da  actividade,  será  escolhida  a  equipa  de  arbitragem  de  entre  os  jogadores
participantes.
No impedimento da realização dos pontos anteriores, a arbitragem será assegurada
pelos elementos da organização do torneio.

5 - Formato de Competição
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De acordo com o número total de competidores inscritos 

Nota: A Competição é com  participação mista.

6 - Programa Horário

Consultar Calendário Geral dos Jogos Desportivos 3G do Concelho de São Pedro
do Sul

7 - Comparência Dos Jogadores

É da responsabilidade dos jogadores estarem presentes na zona de chamadas 15
minutos
antes do horário previsto para a iniciação dos seus jogos.
O não cumprimento desta determinação dá origem a uma derrota automática (6-0)
dos jogadores ou equipas nesse jogo por falta de comparência.

8 - Placar De Resultados

Os resultados das competições irão sendo afixados no placar de resultados. No final
de cada dia serão fornecidos por escrito a todos os responsáveis de equipas os
resultados das competições do dia.

10 - Prémios

Serão  atribuídos  os  prémios  estipulados  no  regulamento  geral  dos  Jogos
Desportivos 3G do Concelho de São Pedro do Sul

12 - Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos pela organização da competição na ocasião.
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