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Remarcação das jornadas Campeonato SUB - 20 Feminino
Considerando o plano de desconfinamento anunciado pelo Governo e as
respetivas datas para a retoma das atividades desportivas, nomeadamente das
modalidades de médio risco, 19 de abril, serve o presente comunicado para
calendarizar as jornadas adiadas por força do Estado de Emergência.
Ressalvamos que esta calendarização está sujeita a possíveis alterações
mediante as alterações que possam ser adotadas pelo Governo.
Jornadas:
1ª jornada – 9 de maio de 2021
2ª jornada – 16 de maio de 2021
3ª jornada – 23 de maio de 2021
4ª jornada – 30 de maio de 2021
5ª jornada – 3 de junho de 2021
6ª jornada – 6 de junho de 2021(início da 2ª volta)
7ª jornada – 10 de junho de 2021
8ª jornada – 13 de junho de 2021
9ª jornada – 20 de junho de 2021
10ª jornada – 27 de junho de 2021, que será a última jornada e deve ser
disputada por todos os clubes no mesmo dia, à mesma hora, hora essa estipulada
em ata (15h00).

Horários para marcação de jogos:
Sexta-feira das 21:00 às 22:00*
Domingo 10:00 às 20:00
* A marcação de jogos à sexta-feira entre clubes que distem mais de 40 km devem
ter acordo dos clubes.

Consequências classificativas:
Após a fase de grupos haverá uma fase final para definir o vencedor do
campeonato Sub – 20 Feminino.
Fase final dia 2 e 4 de julho de 2021.
Os 2 primeiros classificados de cada zona vão disputar a fase final.
1º A vs 2º B
1º B vs 2º A
Remarcação dos jogos:
As remarcações devem ser feitas através do email para geral@andebolporto.pt até
dia 29 de abril de 2021.
No email devem colocar o seguinte texto com as devidas alterações das vossas
marcações:
1ª jornada
Nº jogo:
2ª jornada:
Nº jogo:

Data:

Hora:

Pavilhão:

Data:

Hora:

Pavilhão:

Este Comunicado Oficial altera a ata de sorteio nº 3 nos pontos referidos
anteriormente.
A Direção
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