
 

 R. Nova do Casal dos Vagares, n.º 42 | 3030-141 COIMBRA        239 780 436        239 780 437       geral@pcand.pt  

 

 

 

ASSUNTO: Campeonato Nacional de Boccia Sénior, Equipas – FASE FINAL 

 
 
Ex.mos Senhores, 

A PCAND, com a colaboração da Câmara Municipal da Mealhada, vai levar a cabo o 

Campeonato Nacional de Boccia Sénior, Equipas – Fase Final. 

A sua realização terá lugar no dia 8 de Junho de 2022, no Pavilhão Municipal do Luso, 

localizado em R. Igreja s/n, 3050-263 Luso. 

 

PRAZOS DE INSCRIÇÃO 

▪ A PLATAFORMA ESTÁ ABERTA PARA INSCRIÇÕES ATÉ ÀS 23h59 DO DIA 25 DE 

MAIO DE 2022  

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

após esta data, não serão aceites novas inscrições.  

 

PARTICIPAÇÃO & FALTAS DE COMPETÊNCIA 

▪ Os clubes com equipas constituídas por elementos da 1ª e da 2ª liga, devem enviar um e-

mail com constituição da equipa para a PCAND. 

▪ A equipa tem que ser obrigatoriamente igual à que esteve presente na competição por 

zonas. 

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

comparência de algum jogador/equipa 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.  

 

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

30 de Maio, 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 8 de Maio, entre as 10h00 e as 17h00.     

 

ALIMENTAÇÃO:  

É da responsabilidade das Instituições participantes. Seguirá em breve uma lista de restaurantes 

próximos do pavilhão que o município irá disponibilizar. 

 

PROTOCOLO COVID-19 

SERÃO EXIGIDAS AS MEDIDAS RECOMENDADAS PELA DGS À DATA DO EVENTO. 

 

 

A Direção da PCAND 
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