CONVÍVIO NACIONAL - Sub 8/10/12
Coimbra, 9 de março de 2013
GUIÃO
ORGANIZAÇÃO:
• Comité Regional de Rugby do Centro
• Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra (AEESAC)
• Secção de Rugby da Associação Académica de Coimbra (AAC)
• Câmara Municipal de Coimbra
LOCAIS:
• Campo de Rugby da AEESAC (Sub 8-10)
• Estádio Universitário de Coimbra (Sub 12)
HORÁRIOS:
• 11.00 horas – Reunião técnica com os responsáveis dos clubes
• 11.30 horas - Início do Convívio
• 14.00 horas - Fim (previsível)
INDICAÇÕES IMPORTANTES:
• Para as equipas de fora de Coimbra que viajarem na A1, devem sair em COIMBRA SUL,
o tomar a direção de Coimbra pela via rápida e já com a cidade à vista virar à direita,
seguindo as indicações “Escola Superior Agrária de Coimbra” (CONVÍVIO SUB 810);
o continuar na direção de Coimbra e seguir as placas com a indicação SANTA
CLARA, as traseiras do estádio Universitário de Coimbra aparecem do lado
esquerdo, contornar o estádio e entrar pela frente. (CONVÍVIO SUB 12);
• Acreditação das equipas no convívio: No início do convívio, o responsável do clube
deve confirmar a inscrição das suas equipas no secretariado e, entregar a ficha de
identificação de jogadores enviada em anexo. Os jogadores devem possuir identificação
(C.C./B.I./Cartão de Atleta).
• Os jogos do escalão de Sub 12 serão dirigidos por jovens das escolas de arbitragem. Para
os escalões de Sub 8-10 serão convidados os respetivos treinadores/responsáveis das
equipas, para assegurarem a respetiva arbitragem;
• As equipas devem ser portadoras dos seus próprios abastecimentos em água (que
poderão encher no local) e alimentação.
CONTACTOS:
José Carlos Almeida (Presidente do CRRC) – 962977293
Rui Carvoeira (Diretor Técnico do CRRC) – 925961196
Rui Luzio (Colaborador Técnico do CRRC) – 962387966
Rui Oliveira (Colaborador Técnico do CRRC) – 965437899
Álvaro Oliveira (Colaborador Técnico do CRRC) – 917774637
Joana Borlido (Colaboradora Técnica do CRRC) - 966564938

