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Relativamente ao Regulamento dos Campeonatos Regionais de Infantis, Juvenis e 

Absolutos, a ANMinho informa que foram realizadas as seguintes alterações, conforme a 

retificação em anexo: 

 

1. Alteração aos horários. Atendendo aos condicionalismos profissionais do conselho 

regional de arbitragem a primeira e segunda jornada terão inicio pelas 18H00.

2. Troca da organização do programa da competição (face ao tempo previsto da duração 

da primeira jornada, a mesma irá trocar com a de sábado, mantendo

jornada bem como o número das provas).

NOTA. Os treinadores que o pretenderem podem efectuar altera

inscrições, enviando por e

ficheiro lxf) até às 18H00 de amanhã, terça

3. Alteração do ponto 6, como forma de normalizar com os regulamentos vigentes para os 

Campeonatos Nacionais de 
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ANMinho; Técnicos ANMinho; Conselho Regional Arbitragem 

Retificações ao regulamento dos Campeonatos Regionais de Infantis, 
Juvenis e Absolutos 

Relativamente ao Regulamento dos Campeonatos Regionais de Infantis, Juvenis e 

nforma que foram realizadas as seguintes alterações, conforme a 

Alteração aos horários. Atendendo aos condicionalismos profissionais do conselho 

regional de arbitragem a primeira e segunda jornada terão inicio pelas 18H00.

organização do programa da competição (face ao tempo previsto da duração 

da primeira jornada, a mesma irá trocar com a de sábado, mantendo

jornada bem como o número das provas). 

. Os treinadores que o pretenderem podem efectuar altera

inscrições, enviando por e-mail e em corpo de texto as mesmas (não utilizem o 

até às 18H00 de amanhã, terça-feira. 

Alteração do ponto 6, como forma de normalizar com os regulamentos vigentes para os 

acionais de Infantis. 
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ANMinho; Conselho Regional Arbitragem 

dos Campeonatos Regionais de Infantis, 

Relativamente ao Regulamento dos Campeonatos Regionais de Infantis, Juvenis e 

nforma que foram realizadas as seguintes alterações, conforme a 

Alteração aos horários. Atendendo aos condicionalismos profissionais do conselho 

regional de arbitragem a primeira e segunda jornada terão inicio pelas 18H00. 

organização do programa da competição (face ao tempo previsto da duração 

da primeira jornada, a mesma irá trocar com a de sábado, mantendo-se a estrutura da 

. Os treinadores que o pretenderem podem efectuar alterações às 

mail e em corpo de texto as mesmas (não utilizem o 

Alteração do ponto 6, como forma de normalizar com os regulamentos vigentes para os 


