
 
         

Torneios da Primavera de modalidades com bolas nos Campos Livres de 2019 
Boletim de inscrição 

 
Data e locais dos torneios:  

Zona de Competição Finais 

Campo Livre 
de Veng Neng 

(Taipa)Centro Desportivo Olímpico -
Quintal Desportivo - Campo de 

Basquetebol / Campo de Basquetebol do 
Três(Taipa) 

Campo Livre 
da Rua Central 
da Areia Preta 

Campo Livre do 
Parque Central da 

Taipa  

Campo Livre da 
Rua Central da 

Areia Preta 

14/04/2019 28/04/2019 12/05/2019 19/05/2019 26/05/2019 

(Aceita-se a inscrição desde 2.a feira até 12:00 da 6.a feira antes das provas de cada uma das zonas de 
competição) 
Zona de competição: ___________________________________ 
Categoria:  

Basquetebol 
de Três 

(aceita-se a 
inscrição de 

3 ou 4 
pessoas) 

Categoria M e F Horário 

Futebol de Três 
(aceita-se a 

inscrição de 3 ou 5 
pessoas 

Categoria M Horário 
Categoria Juvenil M  □ Chamada: 

9:00-9:30 
Provas: 
10:00-13:30 

Categoria Juvenil M □
Categoria Inicial M  □
Categoria Aberta F  □ 

Chamada: 
9:00-9:30 
Provas: 
10:00-13:30 

Categoria Inicial M   □ 

Categoria Inicial F    □ 

Categoria Aberta F   □ 

 

Chamada: 
12:30-13:00 
Provas: 
14:00-17:30 

Categoria Aberta M □
 

Chamada: 
12:30-13:00 
Provas: 
14:00-17:30 

Categoria Aberta M  □ 

Designação da equipa: ___________________________ 

 
Obs.: 1. O presente boletim de inscrição preenchido e assinado pela equipa participante indica que a mesma aceita o regulamento 

da prova, declarando-se que os seus elementos possuem a aptidão física para a inscrição nas competições das 
modalidades de bolas. 

2. Basquetebol de Três: As equipas da Categoria Aberta podem integrar um jogador inscrito no Campeonato de 2018, não 
será permitida a integração em equipas das restantes categorias. 

3. Futebol de Três: À excepção das equipas da Categoria Aberta (M), não se aceita a integração de um jogador inscrito no 
Campeonato da 1.ª Divisão ou da 2.ª Divisão de 2018 nas equipas das restantes categorias; à excepção das equipas da 
Categoria Aberta (F), não se aceita a integração de uma jogadora inscrita no Campeonato de 2018 nas equipas das 
restantes categorias. 

4. Os dados pessoais recolhidos destinam-se à inscrição na actividade desportiva e constam de uma base de dados no 
Instituto do Desporto, os dados será enviados para as Associações desportivas colaboradores da actividade. De acordo 
com a Lei n.o 8/2005 o titular dos dados tem o direito de acesso, rectificação e actualização dos dados armazenados pelo 
Instituto do Desporto. Os dados pessoais são tratados de modo seguro e confidencial. 

Nome No do doc. de 
identificação 

Telefone de contacto Ass. Jogador do Campeonato ☑  

1. (Capitão/Capitã)     

2.     

3.     

4.     

5.     


