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ASSUNTO: Campeonato Nacional de Boccia Sénior, Individual – Zona Porto 

 
 
Ex.mos Senhores, 

A PCAND, com a colaboração da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, vai levar a cabo o 

Campeonato Nacional de Boccia Sénior, Individual – Zona Porto 1ª Volta. 

A sua realização terá lugar no dia 2 e 3* de Março de 2022, no Pavilhão Municipal de São João 

de Ver, Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, São João de Ver (coordenadas: 40.957049, -8.556469). 

 

PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

▪ A PLATAFORMA ESTÁ ABERTA PARA INSCRIÇÕES ATÉ ÀS 23h59 DO DIA 24 DE 

FEVEREIRO DE 2022  

▪ Face ao período da 2ª fase de inscrições na época desportiva, o prazo para a inscrição 

nesta prova é, excecionalmente, mais curto, pelo que apelamos à compreensão e 

alertamos que as inscrições terão de ser feitas impreterivelmente até este dia, sendo que, 

após esta data, não serão aceites novas inscrições.  

 

INSCRIÇÃO & DOCUMENTAÇÃO PARA A PROVA  

▪ Será remetido, em anexo, um Termo de Responsabilidade que tem que ser assinado 

por todos os jogadores e técnicos presentes na prova. Esse documento deverá ser 

remetido digitalizado até dia 24 de Fevereiro, sob pena de não participação na prova. 

▪ IMPORTANTE - As Instituições devem selecionar a prova da 1ª ou da 2ª Liga da Zona Porto, 

de acordo com a inscrição de cada jogador, até ao dia do término das inscrições.  

 

PARTICIPAÇÃO & FALTAS DE COMPETÊNCIA 

▪ Após o término do prazo de inscrição, caso tenham conhecimento de previsível falta de 

comparência de algum jogador à prova, a mesma deverá comunicada via e-mail à 

PCAND, tal como resulta do Regulamento de Boccia Sénior 2021 – 2022. 

▪ Em caso de indisponibilidade do clube/instituição de participar na competição, 

agradecemos que nos informem o quanto antes, para que possamos agilizar as alterações 

logísticas daí decorrentes.  
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ARBITRAGEM DA PROVA 

A PCAND agradece a colaboração dos Clubes e Instituições no que se refere à disponibilização 

de elementos para assegurar a Arbitragem nas Competições de Boccia Sénior. 

Assim, e como habitualmente, solicitamos aos clubes/instituições que nos informem, até ao dia 

22 de Fevereiro, via e-mail (para desportos@pcand.pt), o número de elementos que têm 

disponíveis e habilitados para a arbitragem na prova. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

HORÁRIO PROVISÓRIO:  

• Dia 2 de Março, entre as 09h00 e as 18h00.     

• Dia 3 de Março, entre as 09h00 e as 13h00.* 

* - O segundo dia de competição só terá lugar caso o número de inscritos o justifique.  

Após o fecho das inscrições, dia 25 de fevereiro, estaremos em condições de confirmar a 

realização (ou não) de competição no dia 3. 

 

ALIMENTAÇÃO:  

É da responsabilidade das Instituições participantes. Segue em anexo uma lista de restaurantes 

próximos do pavilhão que o município gentilmente disponibilizou. 
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