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INFORMAÇÃO GERAL SOBRE OS TORNEIOS  
 

1. Podem participar no torneio os estudantes Juniores (nascidos em 1994 e anteriores) e Juvenis (1995 e 1996) de 

acordo com os pressupostos definidos pelo Gabinete Coordenador do Desporto Escolar para estes escalões.  

2. É indispensável a apresentação do Bilhete de identidade de todos os estudantes que participem no torneio. Este 

documento será solicitado no ato de acreditação da equipa. 

3. Considerando o elevado número de pessoas que vão circular nas instalações desportivas da UM nos dias dos 

torneios, foram tomadas algumas medidas que visam ordenar a circulação dos utentes nas instalações 

desportivas. Solicitamos a compreensão de todos para as disposições abaixo referenciadas, sobre a utilização de 

vestiários e guarda de bens pessoais: 

- Os vestiários ficarão abertos durante a atividade. Solicitamos aos professores que sejam tomadas as medidas 

adequadas, para que valores e outros objetos sejam depositados nos cacifos existentes no corredor de 

acesso aos vestiários. 

4. As senhas para alimentação dos participantes e professores serão entregues ao professor responsável de cada 

equipa na acreditação. Solicitamos que, sempre que possível, coordenem o período de alimentação de acordo 

com o programa horário do torneio. O período de funcionamento da cantina é 12h00-14h00. 

5. As inscrições devem ser enviadas por E-mail para catarino@sas.uminho.pt 

6. Os regulamentos de provas para o Futsal, Andebol, Voleibol, Badminton, Ténis de Mesa e Xadrez são 

apresentados anexos a este documento. 

7. O acesso das viaturas escolares à Universidade do Minho (Campus Gualtar) está autorizado, contudo, não existe 

no interior da UMinho parque de estacionamento para viaturas de transporte de passageiros. Informamos que o 

local mais adequado para parqueamento das referidas viaturas (após o desembarque na UM), atendendo à 

proximidade e condições de parqueamento será o parque de estacionamento dos Campos da Rodovia. 

8. Programa:  

    

Futsal (F) Basquetebol (M/F) Voleibol (F/M) Andebol (M) 

Azurém, Guimarães Gualtar, Braga Gualtar, Braga Gualtar, Braga 

17 fev 2012 15 fev 2012 14 fev 2012 17 fev 2012 

   

 

Ténis de Mesa (M/F) Badminton (M/F) Xadrez (F/M)  

Gualtar, Braga Gualtar, Braga Azurém, Guimarães  

16 fev 2012 16 fev 2012 16 fev 2012  

9. A data limite do envio das inscrições é dia 8 de FEVEREIRO de 2012 (4ª FEIRA), impreterivelmente. 


