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COMUNICADO DIREÇÃO

COMUNICADO Nº11
ÉPOCA: 2018/2019
DATA: 23/10/2018

Para conhecimento geral, a seguir se informa:

Campeonato Distrital Sub18
Em virtude da problemática colocada pela Associação de Basquetebol de
Santarém ao rejeitar, numa última instância, a participação das equipas de
Sub18 da Associação de Basquetebol de Castelo Branco no Campeonato
Distrital de Santarém, e após a posição tomada pela Federação Portuguesa de
Basquetebol, os clubes inscritos em Sub18, o Unidos Futebol Clube
Tortosendo e o Núcleo Basket da Covilhã, sugerirão que se convidassem as
equipas seniores masculinas da AAUBI e do CB Fundão de modo a que se
realizasse um Campeonato Distrital de Sub18 e, deste modo, se cumprisse o
número mínimo de jogos exigível em termos regulamentares para poderem
participar no Campeonato/Taça Nacional.

Calendarização Provisória Campeonato Distrital
Sub18
Enviamos, em anexo, a Calendarização Provisória da seguinte Prova:


Campeonato Distrital Sub18 – 1ª Fase;

Marcação Jogos
A Marcação de Jogos deverá ser efetuada até dia 28 de outubro de 2018 para
abcb.covilha@gmail.com. Em virtude do primeiro jogo estar agendado já para
dia 27/10/2018, solicitamos que o mesmo seja marcado até final do dia
23/10/2018. Sugerimos, ainda, que antes de se efetuarem as marcações dos
jogos, os treinadores das respetivas equipas possam falar entre si e ajustar,
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porventura, as datas do Calendário Provisório. No que respeita à marcação e
alteração de jogos, os Clubes deverão ter em atenção os números sete
(Calendarização) e nove Alterações de Jogos) do ponto II do Comunicado Nº01
da Associação de Basquetebol de Castelo Branco, de 4 de setembro de 2018.

A Direção

