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Para conhecimento de todos os interessados a seguir se informa: 

 
1. Ata Conferência do Calendário Distrital 

 
Segue em anexo o documento da Ata Conferência do Calendário.   

 
2. Orientações Distritais 

 

• Sempre que possível conciliar jogos de 2 equipas “A” ou com equipa Sénior 

• Proibição de realização de jogos de formação (Sub14, Sub16, Sub18) ao Sábado à noite 

• Sub14 – Jornada ao Domingo (preferencialmente de manhã) 

• Introdução de Jornadas Apoiadas (Sub16 e Sub18) 

• Clubes com Atletas em Centro de Treino – jornadas apoiadas passam para Sábado de 
manhã 

 

Horários de referência 
 

• 2ª a 5ª feira após as 20h15*  

• 6ª feira após 20h15 

• Sábado – 9h15; 11h15; 14h30; 16h30; 18h30 

• Domingo – 9h15; 11h15; 14h30, 16h30; 18h30 
 

*Caso não exista acordo entre os Clubes, ou distância seja superior a 40 km, a hora limite 
para a marcação de jogos é às 20h45 

 
3. Apoio arbitragem 2022/2023 – Jornadas apoiadas 

 
O regulamento das jornadas apoiadas só se aplica aos grupos nacionais. 
 
4.  Atendimento presencial/horário/inscrições 

 
No que se refere à aprovação de inscrições/revalidações submetidas no Sav2, os Clubes 
devem ter em atenção os seguintes horários: 
2ª feira – sem limitações; 
3ª feira – sem limitações; 
4ª feira – inscrições submetidas para aprovação até às 14:00 h; 
5ª feira – sem limitações; 
6ª feira – inscrições submetidas para aprovação até às 14:00 h. 
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Em relação às revalidações (transferências) a serem entregues presencialmente na ABA: 
2ª feira – sem limitações; 
3ª feira – sem limitações; 
4ª feira – até às 14:30 h; 
5ª feira – sem limitações; 
6ª feira – até às 14:30 h. 
 

 
1. Elementos responsáveis pela segurança 
 
Alertamos para o facto de os Clubes terem de proceder à identificação e envio dos elementos 
responsáveis pela segurança, os quais são remetidos novamente aos Clubes devidamente 
assinados e carimbados pela ABA. 
 
Este procedimento deve ocorrer durante o mês de setembro, sendo de caracter obrigatório e 
colocando em causa a não realização dos jogos a partir do dia 26/09/2022. 
 
Em anexo segue a declaração e o termo de responsabilidade.  
 
Clubes com declarações entregues: 

➢ Clube do Povo de Esgueira;  
 
 

 
1. Reunião de Minibasquete 

 
Reunião de Minibasquete dia 24/09/2022, hora e local a definir. 
 
 
 
 
 

II – ADMINISTRATIVO  

III – ATIVIDADES  


