Associação de Andebol do Porto
Pedido de Alteração de Jogo v.31.08.2021
(formulário disponível em www.andebolporto.pt)

O Clube que pede alteração tem de enviar o formulário ao clube adversário com
o conhecimento da AAPorto.
Enviar para geral@andebolporto.pt, juntamente com o comprovativo de pagamento
(quando for o caso), até às 17h (depois dá entrada com data do dia útil seguinte).
CLUBE QUE PEDE ALTERAÇÃO DE JOGO: ________________________________________
JOGO Nº: _______ PROVA Nº: __________ ESCALÃO: ________________ GÉNERO: M



F



JORNADA Nº: ______ DATA: ____/____/____ HORA: ____H____ LOCAL:________________________
EQUIPAS: ___________________________________ / _______________________________________
PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA:
DATA: ____/____/____

ANTECIPAÇÃO  ADIAMENTO  ALTERAÇÃO DO LOCAL 

HORAS: ____H____

LOCAL: ______________________________________

MOTIVO: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
O DIRETOR
____________________________
(CARIMBO DO CLUBE)

CIPA DO DIRETOR __________
DATA___________,_____/_________/_____

RESPOSTA do CLUBE: CONCORDA 
NÃO CONCORDA 
(Se assina e carimba, aceita todas as condições propostas pelo clube que solicitou a alteração de jogo)
O DIRETOR
____________________________
(CARIMBO DO CLUBE)

CIPA DO DIRETOR ________________
DATA___________,_____/_________/_____

Regulamento e taxas de alterações de jogos:
A contagem de dias para o Clube que pede a alteração, passa a ser feita no limite, de mais 3 dias
corridos, relativamente ao envio por e-mail ao Clube adversário, com conhecimento à AAPorto.
1.

Até 30 dias corridos antes da realização do jogo – Sem aplicação de taxa.

2.

Até 15 dias corridos antes da realização do jogo – Taxa de 50 €.

3.

Até 10 dias corridos antes da realização do jogo – Taxa de 100 €.

4.

Até 5 dias úteis antes da realização do jogo só será admitida em caso muito excecionais e devidamente
justificados (comprovativo) com o pagamento obrigatório de 150 €.
A alteração apenas de local que diste no máximo 10 km não será aplicada taxa.
O Clube que é solicitado para dar acordo à alteração de Jogo tem de dar resposta em 3 dias corridos até
às 17h, por e-mail com conhecimento à AAPorto. Se não der resposta nesse prazo, terá de pagar uma
taxa 50 €, sendo considera a alteração aceite.
Para os jogos de SUB-11 e SUB-12 (minis); SUB-13 e SUB-14 (infantis), as alterações de jogos só
poderão ser feitas até segunda-feira antes do fim-de-semana da realização do jogo até às 14h00 – Sem
aplicação de taxa. Após esse período, será sempre aplicada uma taxa de 20 €.
Compete à direção da AAP decidir se aceita a proposta de alteração dos jogos, reservando-se ao direito
de cobrar uma taxa mínima de 10%, caso a justificação do pedido de adiamento não seja por motivos de
força maior.

5.
6.

7.

8.

É obrigatório o pagamento da taxa e envio por e-mail do comprovativo, para que a
alteração do jogo seja validada.
(A alteração do jogo só é aceite no momento em que seja demonstrado o pagamento efetivo da taxa de
alteração – IBAN PT50 001800080200231802027 - Banco Santander Totta)
A preencher pelos serviços da AAPorto:
Data Pedido (c/c à AAPorto): ____/_____/____ ____H_____ Data Resposta (c/c à AAPorto): ____/_____/____ ___H___
Data Pedido com Resposta e Confirmação pagamento (e-mail à AAPorto) e Processamento: ____/_____/____ ___H___
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