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Para conhecimento de todos os interessados a seguir se informa: 

 
 
1. Apoio arbitragem 2021/2022 – Jornadas apoiadas 
 
Jornadas Apoiadas – Grupos Nacionais 

• Sub18 e Sub19 – 2ª a 5ª feira 

• Sub16 Masculino e Feminino – 6ª feira 

• Às equipas que realizem pelo menos 4/5 jogos na janela definida – atribuição de prémio 
de 250€ 

 
Marcação de jogos 

• Sub18 e Sub19 – 4ª feira, sem acordo. 2ª, 3ª e 5ª feira, acordo da equipa visitante 

• Sub16 m/f – 6ª feira, sem acordo da equipa visitante 

• Todos os escalões – sábado de manhã, sem acordo dos Clubes 

• Todos os escalões – sábado à noite, não são permitidas marcações de jogos 
 
 
2. Utilização das pavilhões desportivas 
 

Clube Restrições 

Campinho 

Exigência de apresentação de listagem de todos os atletas e staff 
ao jogo, no próprio dia. 

Esta listagem deve conter nome completo, contacto 

Uso de máscara é obrigatório á entrada e saída do recinto. 

Controlo de temperatura e desinfeção das mãos á entrada do 
recinto. 

Permissão de público com lotação até 290 pessoas 

Ovarense 

limitando o nº de participantes (intervenientes do jogo e público) 
a um máximo de 500 pessoas. 

Os circuitos estão identificados com setas no chão, os WC's 
marcados e dotados dos respetivos desinfetantes e toalhetes de 
papel. 

Os lugares estão marcados (um sim, um não), pelo que deve ser 
respeitada a respetiva sinalética. 

I – DIREÇÃO 
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O uso de máscara é obrigatório. 

Os intervenientes no jogo farão o acesso á Arena de Ovar pela 
porta traseira, junto ao parque de estacionamento e o público 
pela porta lateral (em frente ao acesso ao shopping). 

Brandoense 
Poderão assistir aos jogos 40 apoiantes das equipas visitantes 

O uso de máscara é obrigatório. 

Gica 

Para os intervenientes (agentes) ao jogo, as em vigor pela FPB. 
Permissão de banhos com limpeza e desinfeção no final da 
utilização. 
 
Para o Público: Certificado de vacinação válido, Certificado de 
recuperação válido, Teste antigénio até 48horas antes, Uso 
obrigatório de máscara permanente, acesso 15’ antes do inicio do 
jogo (sendo possível no caso de jogos a decorrer e a lotação o 
permita); proibição de movimentação no interior com exceção de 
acesso a sanitários.  
 
Lotação máxima permitida: 115 espetadores. 

Illiabum 

496 pessoas no interior 
 
O uso de máscara é obrigatório 
 
O Pavilhão tem circuitos de entrada e saída distintos para que 
haja distanciamento social adequado 

Oliveirense 

500 pessoas no interior, com distanciamento 
 
O uso de máscara é obrigatório 
 
Nos atletas controlo da temperatura corporal 
 
O Pavilhão tem circuitos de entrada e saída distintos para os 
atletas 

 
 
3. Atendimento presencial/horário/inscrições 
 
Face ao atual contexto, o atendimento presencial é condicionado a marcação prévia. 
 
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 26/09/2021. 
 
Em anexo segue a declaração e o termo de responsabilidade.  
 
Clubes com declarações entregues: 

➢ Clube do Povo de Esgueira;  
➢ Atómicos Sport Clube 
➢ GRI Brandoense 
➢ Enesse 
➢ Grupo Desportivo Gafanha 
➢ Ginásio Clube de Águeda 

 
 

1. Estágios de treinadores de Grau I 
Informa-se que se encontram abertas as inscrições em estágio para treinadores de grau I. 
 

1. Cursos de Juízes 

O CAD de Aveiro irá realizar um curso de árbitros e oficias de mesa, nos dias 16 e 17 de 
outubro das 09:00 h às 14:00 h. O local ainda se encontra por definir. 
 
Os interessados devem enviar um email para arbitragem@abaveiro.pt   ou geral@abaveiro.pt 
, com o nome, nº telemóvel e email.   
 

IV – FORMAÇÃO  

V – CONSELHO DE ARBITRAGEM 

II – ADMINISTRATIVO  
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