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Bem-vindo
AO EUROBOL 2019



A Ala Nun'Álvares Gondomar e o Município de Gondomar têm o prazer de convidar 

o vosso clube a participar  no EUROBOL2019 - Torneio de Voleibol - masculino e 

feminino, que se irá realizar nos dias 18, 19 e 20  Abril em Gondomar .

Este evento, incluído nas férias da escola de Páscoa, coincide com um importante 

e intenso momento da temporada. Por isso queremos juntar novamente em 

Gondomar  diferentes realidades voleibolísticas  do país e do estrangeiro , para 

proporcionar às equipas que nos visitam, um torneio altamente competitivo.

As seis edições anteriores revelaram-se um enorme sucesso, que nos enche de imenso 

orgulho! Nesta  edição pretendemos  realizar o mesmos número de jogos da edição de 

2018 (290 ) em 6 pavilhões desportivos  e mobilizar cerca de 1500 jovens atletas  com 

idades compreendidas entre (10 -21 anos), oriundos

de diversos pontos do país e do estrangeiro.  Queremos continuar a melhorar, para 

que o EUROBOL2019 seja uma referência a nível nacional e internacional, quer em 

termos desportivos, quer em termos sociais.

Na edição do EUROBOL2019 continuarem a apostar na gestão online  do torneio, 

com uma solução que permite aos participantes gerir eficazmente a sua 

participação. Permitirá de forma autónoma os clubes/equipas inscreverem-se no 

torneio e terem acesso a uma área reservada exclusiva, onde poderão inscrever os 

atletas, staff  e gerir os seus dados financeiros. Para além disso, com a vertente de 

jogos otimizada para smartphone  as equipas e os seus acompanhantes terão o 

horário e os resultados dos jogos disponíveis em tempo real.

O dia 19 de Abril é o dia dedicado ao minivoleibol no EUROBOL2019. Acreditamos 

que a realização deste evento é a melhor maneira de reafirmar a

nossa missão: formar jovens, trabalho que fazemos orgulhosamente desde 1923.

Um grande abraço, esperamos vê-los em breve. 

P’Ala de Nun'Álvares de Gondomar

Bem-vindo



Gondomar
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PORTO
GONDOMAR

Gondomar é um município localizado a leste de Portugal  na área 

metropolitana do Porto. Tem uma  população de 168.027 habitantes, 

numa área de 131,86 km².

O Rio Douro, ao longo de 32 kms acompanha Gondomar, sendo este 

concelho possuidor, através da sua relação com o rio, de um Património 

Etnográfico único, de costumes ancestrais. Hoje em dia, Gondomar é um 

ponto de confluência de actividades tradicionais, no setor da ourivesaria, 

da joelharia e da filigrana.

A nossa cidade dista somente 8 km do centro da cidade do Porto,

património mundial da UNESCO, duas vezes consecutivas eleita o

melhor destino turístico da Europa.



.
setembro de 1923, pessoa coletiva de utilidade pública desde 1989, teve o reconhecimento do Município de 

Gondomar com a Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro em 1998. Desde então mantem em Gondomar 

uma intensa atividade relacionada com a cultura e o desporto. As modalidades praticadas atualmente no clube 

pelos seus 400 atletas são o ténis, ténis de mesa e voleibol.

O VOLEIBOL – o clube introduziu esta modalidade em Gondomar, iniciando-se com o escalão masculino, em 

1943, e com o feminino, em 1965, épocas em que o voleibol se praticava ao ar livre no campo do Monte 

Crasto.

Ao longo dos anos a prática da modalidade foi ganhando protagonismo, tornando-se numa referência 

nacional devido ao seu número de atletas e aos títulos que foi somando.

ISTO É UM POUCO DE GONDOMAR, VENHA SENTI-LO!

Gondomar
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O EUROBOL 2019 é organizado pela Ala de Nun'Álvares de Gondomar. Clube fundado em 30 de
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Escalões de competição

Esquema da prova Regras da Competição

FEMININO MASCULINO

Atletas nascidos em ≤ 1997

Atletas nascidos em ≥ 2002

Atletas nascidos em ≥ 2004

Atletas nascidos em ≥ 2006
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U21

U17

U15

Minis (4x4)

U21

Juvenis 

Cadetes 

Iniciados

Infantis 

Minis(4x4)

Atletas nascidos em ≤ 1997

Atletas nascidos em ≥ 2002

Atletas nascidos em ≥ 2003

Atletas nascidos em ≥ 2004

Atletas nascidos em ≥ 2005

Atletas nascidos em ≥ 2006

Tendo presente que um dos objetivos fundamentais do torneio é jogar, o sistema de 

competição será organizado de acordo com o numero de equipas inscritas por escalão,

de forma a maximizar o número de jogos por equipa. Pretendemos proporcionar às equipas

o mesmo nível de competição das edições anteriores e um elevado número de jogos 

(6/7 jogos) ao longo do torneio.

O torneio decorrerá ao longo de 3 fases:

• 1a  fase

• 2a   fase

• 3a  fase

— Inter-grupos

— Cruzamentos de grupos

— Escalonamento / Semi-finais / Finais

Os jogos na fase inter-grupos serão disputados à melhor de 3 sets com 3º set obrigatório, 

disputado até aos 15 pontos. As restantes fases do  torneio serão disputadas à melhor de 3 sets. 
Em caso de empate para apurar o vencedor o 3º set será disputado até aos15 pontos.

Sistema de pontuação: 3 pontos por vitória 3-0, 2 pontos por vitória 2-1, 1 ponto 

por derrota 1-2 e 0 pontos por derrota por 0-3.

Em  caso de empate na classificação os factores de desempate serão os seguintes:

• Número de vitórias.

• Rácio de sets.

• Rácio de pontos.

• Confronto directo.



Comitiva Inscrições

Taxas de inscrições Pagamento das inscrições

No máximo 15 elementos por comitiva entre atletas, técnicos e dirigentes.

no minivoleibol cada equipa deve ser constituida, no máximo por 12 elementos, 

atletas (≥ 9) e equipa técnica.

Para participar no EUROBOL2019, as equipas tem que se inscrever no no site

www.eurobol.anag.pt

O número de inscrições é limitado pela organização, dada a abrangência dos escalões envolvidos 

combinada com a contingência dos espaços e da duração temporal do torneio.

A ordem da confirmação da participação será um fator a ter em conta, quando houver necessidade 

de fechar um escalão.

A data limite para o pagamento da inscrição será 7 de abril de 2019. 

Pagamento poderá ser efectuado por:

•·  Cheque à ordem de Ala de Nun'Álvares de Gondomar

• Transferência bancária NIB: 0045 1442 4027 3438 9078 9

Nota:: caso o pagamento seja efetuado por transferência bancária, deverão enviar o 

comprovativo para o email: eurobol@anag.pt

A organização oferece a taxa de inscrição dos treinadores, até um máximo de 2 por equipa 
(mínimo de 12 atletas/equipa).

Opção 1: 45,00€/elemento: participação no EUROBOL2018 + Alojamento + Pequeno-almoço

+ refeições (3 almoços + 2 jantares).

Opção 2: 20,00€/elemento - Participação no EUROBOL2018

Minivoleibol: 10,00 €/elemento - Participação no EUROBOL2018 + Almoço volante, 

no dia torneio.

Refeições: A organização disponibiliza refeições (almoço e jantar) no local do alojamento a 

5,00€ por refeição.
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Instalações do torneio
O EUROBOL2019 decorrerá em diferentes pavilhões da cidade de Gondomar.

A maioria dos jogos decorrerá no Pavilhão Multiusos de Gondomar,  Pavilhão da Ala de Nun’Álvares

de Gondomar, Colégio Paulo VI, Pavilhão Municipal de Fânzeres e de Jovim entre outros. As deslocações 

entre os pavilhões durante o torneio, será efectuada ou a pé ou através de transporte em autocarro 

disponibilizado pela organização, consoante a distância entre pavilhões.

Jogos / Finais / Semi - Finais / Inter- grupos

Pavilhão Multiusos de Gondomar

Avenida Multiusos 

4420-015 Gondomar

GPS: 41°08’05.4” N 8°32’19.0” W

Jogos /Semi-finais / Inter- Grupos

Pavilhão ALA de Nun’Álvares de Gondomar

Rua Ala Nun’Álvares, 91 

4420-014 Gondomar

GPS : 41°08’03.5”N 8°32’02.6” W
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Jogos Inter - Grupos / escalonamento / Alojamento

Pavilhão da Esc. Secundária de Gondomar

Largo Luís de Camões 

4420-183 Gondomar

GPS: 41°08’22.7” N 8°32’07.0” W

Jogos / Inter-Grupos / Escalonamento

Pavilhão Colégio Paulo VI

Rua do Taralhão, 70 

4420-155 Gondomar

GPS: 41°08’03.5”N 8°32’02.6”W

Jogos / Inter-Grupos / Escalonamento

Pavilhão Municipal de Jovim

Rua de Santa Cruz, 91

4510-130 Trás da Serra (Jovim)

GPS: 41.115869, -8.510877

Jogos / Inter-Grupos / Escalonamento

Pavilhão Municipal de Fânzeres

Rua de Santa Bárbara, 422 

4510-528 Fânzeres

GPS:41°08’03.5”N 8°32’02.6”W
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Alojamento e Alimentação das comitivas

O alojamento durante o EUROBOL2019, terá lugar na Escola Secundaria de Gondomar. Os quartos de dormir serão nas salas de aula da escola, a organização prevê fornecer colchões 

individuais. Cada membro da equipa é responsável por trazer o seu próprio saco cama e almofada para dormir. As equipas podem optar pelas refeições fornecidas pela organização na 

cantina da do Colégio Paulo VI ou poderão optar pelos os restaurantes da cidade recomendados pela organização.

As refeições (almoços e jantares) serão servidos na cantina do Colégio Paulo VI.  Haverá um shutle de autocarros a circular entre o local de estadia (ESG) e o Colégio Paulo VI entre as 

11H30 e as 14H30 horas para o almoço e entre as 19H00 e 21H30 horas para o jantar.

Os pequenos almoços serão volantes e estarão disponiveis a partir das 7H30  na sala a-121i no piso -1 da Escoal Secundária de Gondomar (local das dormidas). Os responsáveis das 

equipas devem dirigir-se a esta sala para levantarem os respetivos pequenos almoços.

Nota: as equipas devem mater o local de estadia limpo e utilizar os locais assinalados para o armazenamento do lixo.

O torneio começará no dia 19 de abril às 10:00 da manhã. As comitivas fora da região do Grande Porto poderão alojar-se a partir de 18 de abril. Não temos serviço de refeições nesse dia.

Almoço Panados com Arroz Primavera

Quinta-feira Sopa de Alho Francês  

18-04-2018 Pão

Salada

Fruta (Maças + Bananas + Laranjas)

Jantar Arroz de Atum com ovos mexidos

Quinta-feira Sopa de Broculos

18-04-2018 Pão 

Salada

Fruta ( Maças + Bananas + Laranjas)

Almoço Hamburguer Salmão com Masssa Fusili

Sexta-feira Sopa de Espinafres

19-04-2018 Pão

Salada

Gelatina 

Jantar Esparguete à bolonhesa

Sexta-feira Sopa de Abobora 

19-04-2018 Pão 

Salada

Fruta ( Maças + Bananas + Laranjas)

Almoço Rojões com Arroz e batata frita aos cubos

Sábado Sopa de Cenoura

20-04-2019 Pão

Mousse de chocolate

Ementa:

▪ A refeição não inclui bebida (será disponibilizada água em jarros).

▪ A refeição será servida em descartáveis

▪ A organização poderá ter necessidade de alterar a ementa e  não ter tempo de fazer um aviso prévio

▪ Atletas com restrições alimentares devem informar a organização 



Mapa do Torneio

COLÉGIO PAULO VI

PAVILHÃO MULTIUSOS DE GONDOMAR

PAV. ALA DE NUN’ÁLVARES DE GONDOMAR
PAVILHÃO MUNICIPAL DE JOVIM

PAVILHÃO MUNICIPAL DE FÂNZERES

PAVILHÃO ESC. SEC. GONDOMAR
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NOTAS IMPORTANTES:
As equipas que têm de se deslocar para o PAV. GIMN. MUNICIPAL de JOVIM e PAV: MUNCIPAL DE FANZERES têm de se prevenir atempadamente com a marcação do autocarro para o primeiro jogo da manhã.
As equipas que jogarem no PAV COLEGIO PAULO VI à primeira hora da manhã devem deslocar-se a pé para o recinto de jogo. O autocarro começar a passar no COLEGIO PAULO VI depois de assegurar a 
colocação das equipas em JOVIM e em FANZERES. 
Os jogos decorrem sem interrupções durante o dia, pelo que as equipas devem programar as refeições de forma a estarem presentes nos locais dos jogos.



Regulamento do Torneio
Os atletas e treinadores devem estar devidamente inscritos na Federação

Portuguesa de Voleibol.

É da exclusiva responsabilidade das equipas participantes assegurar que os atletas tenham 

seguro desportivo válido (obrigatório o número da licença na ficha de inscrição).

Estão segurados todos aqueles que se encontram inscritos na Federação Portuguesa de 

Voleibol na presente época desportiva.

Os atletas e acompanhantes técnicos que não tiverem seguro desportivo valido, 

podem subscrever o mesmo, para o período do torneio junto da organização, por 

um valor a divulgar oportunamente, sendo as cobertura idênticas ao FPV.

A organização não se responsabiliza por eventuais acidentes pessoais que possam 

acontecer no decorrer das partidas aos atletas que infrinjam os pontos anteriores 

deste regulamento.

As idades dos atletas em competição devem ser as pressupostas para cada escalão de 

competição, sendo da responsabilidade dos técnicos/clubes apresentarem, no início 

do torneio, um documento de identificação válido.

Os jogos serão disputados de acordo com as regras da Federação Portuguesa       de 

Voleibol , com a excepção de nos escalões de infantis, iniciados feminino e U15 

masculino, ser permitida às equipas fazer substituições, utilizar jogador libero e a

não obrigatoriedade de troca de jogadores entre sets.

Durante o torneio o jogador não poderá jogar em equipas diferentes do mesmo 

escalão em que se inscreveu.

As arbitragens serão efetuadas por árbitros oficiais e atletas/amigos/colaboradores do 

clube, como tal, solicita-se o máximo de FAIR-PLAY, ficando à responsabilidade da 

organização do torneio impor alguma punição extraordinária contra comportamentos  

anti-desportivos.

São considerados comportamentos antidesportivos os que advêm de uma conduta

incorreta para com o adversário, árbitros, membros da organização ou publico em

geral que se reportem ao recinto de jogo ou ao seu exterior.

As equipas cuja sua assistência provoque comportamentos mencionados no ponto anterior, 

serão punidas com a irradiação do Torneio.

As decisões tomadas pelo árbitro e pela organização da competição são vinculativas.

A organização fornecerá somente as bolas de jogo. As bolas para aquecimento ficarão a a 

cargo das equipas participantes.

As equipas devem comparecer no recinto de jogo 30 minutos antes da hora agendada. 

Será dada tolerância de 10 minutos, finda a qual será atribuída derrota pela diferença 

máxima  à equipa faltosa. Se por circunstâncias  alheias à equipa, for impossível 

comparecer à hora agendada para o jogo deverão avisar a  organização do torneio.

Nota: Se necessário a organização poderá reprogramar um jogo para um horário e/ou 

pavilhão diferente de forma a manter a dinâmica do torneio.

As salas da escola onde as equipas ficam alojadas, estão equipadas com meios 

audiovisuais de elevado valor, pelo que têm de permanecer intocáveis.

No final do torneio, antes do “check out” da equipa, será efectuada uma inspeção à 

respetiva sala com o elemento da organização responsável pelos alojamentos.

Qualquer dano provocado em qualquer instalação (desportiva, alojamento, etc.) será 

imediatamente paga pelo clube a quem pertencer o executor do dano.

A Organização não se responsabiliza pela falta de quaisquer valores e/ou objetos suscetíveis de 

serem furtados.

O torneio será objecto de recolha de imagens por pessoal credenciado.  Quem não autorizar a 

recolha e a posterior divulgação das imagens deverá informar previamente a organização.

Qualquer situação não prevista no presente regulamento, será resolvida de acordo com o bom 

senso dos membros da organização.
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Plano de Actividades

17 de abril de 2019 (quarta - Feira)
16H30-22H00: “Check in” equipas Pavilhão Multiusos de Gondomar e posterior encaminhamento para o alojamento na Escola Secundária de Gondomar

18 de abril de 2019 (quinta - Feira)   
“Check-in” equipas Pavilhão Multiusos de Gondomar 
10H00 - 20H00: Fase de grupos
11H30 - 14H30: Almoço (Cantina do Colégio Paulo VI)
19H00 - 21H30: Jantar (Cantina do Colégio Paulo VI)
21H30 - 23H30: Cerimónia de abertura oficial do EUROBOL 2019 no MULTIUSOS Gondomar

19 de abril de 2019 (sexta - Feira)
09H00 - 22 H00: jogos de 1ª fase / jogos de 2ª fase – cruzamento de series / Meias-finais
11H30 - 14H30: Almoço (Cantina do Colégio Paulo VI)
19H30 - 21H30: Jantar (Cantina do Colégio Paulo VI)
22H00 - 01H00: Festa do EUROBOL2018 (Pavilhão Ala de Gondomar)

DIA DO MINIVOLEIBOL (4 X4) - 19 de abril 2019 (sexta-feira)
08H30 - 09H00: “Check in” equipas (Pavilhão Multiusos de Gondomar) 
09H30 - 12H00: jogos de 1ª fase (Pavilhão Multiusos de Gondomar) 
12H30 - 13H30: Almoço (Cantina da Escola EB 2,3 de Gondomar) 
14H00 - 16H00: Finais (Pavilhão Multiusos de Gondomar)
16H30 - 17H00: Entrega de Prémios Minivoleibol

20 de abril de 2019 (Sábado)
09H00 - 17H00: Finais / escalonamento
13H00 - 14H00: Almoço (Cantina do Colégio Paulo VI)
17H00 - 17H30: Entrega de Prémios – Cerimónia de Encerramento

•Nota: a organização reversa o direito de alterar o plano de atividades sem aviso prévio.



Outros
▪ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: estes serviços funcionarão centralmente no Pav. ALA de NUN’ÁLVARES de GONDOMAR e no  MULTIUSOS.

▪ COMUNICAÇÃO: a organização vai fazer uma reportagem fotográfica e de vídeo do Torneio, e irá publicar esse trabalho nas redes sociais, caso 
haja impedimento de algum elemento das comitivas em poder ser fotografado e divulgado, deve informar antecipadamente a organização.

▪ RESPONSABILIDADE: os participantes inscritos neste Torneio serão responsáveis por todos os danos que possam vir a causar nas instalações e nos 
equipamentos utilizadas por este evento, assim como pela conservação e devolução de todos os equipamentos que lhes venha a ser 
emprestados, nomeadamente camas e/ou colchões.

▪ O local de estadia deve permanecer limpo durante todos os dias do torneio.

▪ A hora de silencio, no local de estadia, deve ser respeitada a partir das 22:00 horas até às 8:00 horas.

Calendário de Jogos e Resultados
Consulta do calendário de jogos e dos resultados durante o Torneio

Toda a informação em www.eurobol.anag.pt

Contactos
Para qualquer esclarecimento contactar a organização através do email  eurobol@anag.pt ou directamente para:

Direção técnica Eurobol2019 - Prof. Eduardo Jamal (+351) 916 077 174

Direção Eurobol2019 - José Manuel Neves (+351) 938 350 720

Qualquer assunto de TRANSPORTES deve ser tratado com Rita Barradas Castro: 917921996

Morada
Sede: Largo de Santo António, 39, 4420-307 Gondomar

Parque Desportivo: Ala de Nun’Álvares 91, 4420-014 Gondomar Telefone: (+351) 224 836 371 / (+351) 926 174 593

Email: eurobol@anag.pt

Facebook:  /VOLEIBOL.ALA.Gondomar

Contactos locais úteis
PSP Gondomar: 224 663 370

Bombeiros Gondomar: 224 830 001

Proteção Civil Gondomar: 800 200 135

Farmácias de serviço Gondomar: perguntar no secretariado

http://www.eurobol.anag.pt/
mailto:eurobol@anag.pt
mailto:eurobol%40anag.pt
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