Associação de Andebol do Porto
Pedido de Alteração de Jogo v.31.08.2018
(formulário disponível em www.andebolporto.pt)

Para que seja possível à AAPorto, a contagem de cumprimentos de
prazos, o Clube que pede alteração tem de enviar o formulário ao clube
adversário sempre com o conhecimento da AAPorto.
Enviar para geral@andebolporto.pt, juntamente com o comprovativo de
pagamento (quando for o caso), até às 17h00 (depois desta hora 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 DIRECTOR
____________________________
(CARIMBO DO CLUBE)

CIPA DO DIRETOR __________
DATA___________,_____/_________/_____

RESPOSTA do CLUBE: CONCORDA 
NÃO CONCORDA 
(Ao concordar com a alteração de jogo, assinando e carimbando este documento, aceita todas as
condições propostas pelo clube que solicitou a alteração de jogo)
O DIRECTOR
____________________________
(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 4 dias
corridos, relativamente ao envio por e-mail ao Clube adversário, com conhecimento à AAPorto.
Até 15 dias corridos antes da realização do jogo – Sem aplicação de taxa.
Para jogos ao fim de semana entre 15 dias corridos e a terça-feira antes do fim-de-semana da
realização do jogo até às 17h00 e para jogos à semana entre 15 dias corridos e 4 dias úteis antes da
realização do jogo até às 17h00. – taxa de € 50,00.
3. Após os prazos acima indicados só poderá ser autorizado o adiamento do jogo para as semanas
seguintes com a aplicação da taxa € 50,00.
4. O Clube que é solicitado para dar acordo à alteração de Jogo tem de dar resposta em 4 dias corridos
até às 17h, por e-mail com conhecimento à AAPorto. Se não der resposta nesse prazo, tem também
que pagar uma multa € 50,00.
5. Para os jogos de minis de 5, as alterações de jogos só poderão ser feitas até sexta-feira antes do
fim-de-semana da realização do jogo até às 17h00 – Sem aplicação de taxa.
6. Sendo obrigatório o pagamento da taxa e envio por e-mail do respetivo recibo, para que a alteração
do jogo seja validada, se o clube apresentar uma justificação atendível no prazo de 8 dias corridos
(por exemplo: impedimento em pavilhão não próprio com justificação Câmara Municipal) o valor será
creditado em conta corrente.
(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)
1.
2.

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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