
FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPA 

IDENTIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO: 

ASSOCIAÇÃO  

RESPONSÁVEL 
PELA EQUIPA 

 
Telemóvel (Obrigatório): 

E-Mail (Obrigatório): 

EQUIPAMENTO 
Principal: 

Reserva: 

Datas de 
Indisponibilidade* 

1  2  

* Datas em que as equipas se encontrem indisponíveis para jogar. (2 dias por equipa, para todo o TIA 2018). 

Venho por este meio solicitar a participação desta Associação no TIA 2018, declarando que aceito os 

seus termos e condições, os quais tomei conhecimento. 
 

ESCALÃO DA 
EQUIPA 

INFANTIS 
(2005/2006) 

 JUNIORES 
(1999/2000) 

 VETERANOS 
(Até 1983) 

 

INICIADOS 
(2003/2004) 

 SENIORES 
(Até 1998) 

  

JUVENIS 
(2001/2002) 

 FEMININOS 
(Até 2003) 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA: 

N.º DA 
INSCRIÇÃO 

NOME DO ATLETA 
(Obrigatório Nome Completo) 

N.º DO 
CARTÃO 

CIDADÃO/BI 
(Obrigatório) 

DATA DE 
NASCIMENTO 
(Obrigatório) 

ASSOCIAÇÃO 
REPRESENTADA 

NO TIA 2017 
(Obrigatório) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

TREINADOR     

DELEGADO     

DELEGADO     

 

 

* Normas de Acesso no verso 

ENTREGUE EM: 
 

               /                 /2018 

O REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO 
 
  

RECEBIDO EM: 
 

                /                 /2018 



NORMAS DE ACESSO 
 

1. O torneio é destinado apenas a residentes, estudantes, trabalhadores e proprietários de 

habitação no Concelho de Condeixa-a-Nova, não sendo admitidos comprovativos de mudança de 

residência com menos de 2 meses. 

2. Os participantes maiores de 18 anos farão prova da sua residência, se estiverem recenseados 

no concelho.  

3. Poderão participar proprietários de habitação no concelho há pelo menos 2 meses, fazendo 

prova o comprovativo do IMI, tal como os seus cônjuges (casados ou unidos de facto comprovados 

pela declaração de IRS) e dependentes (tal como nos cônjuges, comprovados pela declaração do 

IRS). 

4. Poderão ainda participar trabalhadores no concelho de Condeixa com contrato de trabalho 

válido há pelo menos 6 meses. 

5. Todos os participantes com idade inferior a 18 anos terão de apresentar o Cartão de Cidadão 

do progenitor do qual são dependentes, de forma a justificar a sua residência em Condeixa, para 

além de outra documentação que se julgue necessária. 

6. Finalmente, poderão participar todos os estudantes nas escolas do Agrupamento de Condeixa, 

com matrícula válida no presente ano letivo. 

7. Excecionalmente, as equipas Femininas podem ter 1 atleta que não cumpra o estipulado nos 

números anteriores das Normas de Acesso. 

8. Podem inscrever-se todas as Associações do concelho, preenchendo o Boletim de Inscrição, bem 

como o fornecimento de fotocópia do BI ou do CC e uma fotografia tipo passe (para jogadores que 

não tenham participado no TIA 2016 ou 2017), atual e percetível, de cada jogador; Para jogadores 

que participaram num dos dois anos anteriores no TIA não é necessária esta documentação. É 

ainda necessária a entrega da documentação dos participantes que prove o cumprimento dos 

pontos 1 a 6 das Normas de Acesso. Toda a documentação deverá ser entregue no Gabinete de 

Desporto da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. Nas cópias da documentação deverá 

constar, escrito pelos titulares dos documentos, “autorizo a utilização da fotocópia deste 

documento para efeitos de inscrição no TIA 2018” de forma a inutilizar outras utilizações dos 

documentos, mas não impossibilitando a visualização dos dados pretendidos. 

9. Em caso de verificação de qualquer irregularidade na inscrição de qualquer elemento que conste 

numa ficha de jogo, o ou os participantes envolvidos serão excluídos do Torneio, e a equipa perde 

os jogos em que o elemento participou por 0-3. 

10. Um jogador só poderá ser inscrito num escalão. 

11. Cada equipa deverá inscrever, 2 Delegados e um Treinador, sendo que cabe ao delegado da 

equipa o preenchimento da documentação para o jogo (ficha com constituição da equipa) cerca 

de 10 (dez) minutos antes do jogo. As fichas serão fornecidas pela Organização. Os delegados 

inscritos na ficha de jogo, ou na sua ausência o Treinador, respondem por todos os acontecimentos 

provocados pela equipa durante as partidas. Estes devem zelar pelo cumprimento deste 

regulamento e são o único interlocutor entre a organização e a equipa para tratamento de 

assuntos relacionados com o torneio. 


