
AS CARACTERÍSTICAS DESTE RECINTO DESPORTIVO SÃO AS SEGUINTES:

F U T E B O L

4. Balizas:

Largura entre postes cm; Altura do chão à barra cm;

Recinto desportivo

Morada C.P. Localidade-

Código Score Coordenadas geográficas

Comprimento

Outas Marcações: 

m; Largura m;

Cor da linha Cor da linha

Natureza do piso: Relva natural Relva sintética

Futebol 9 Futebol 7

3. Electrificação: Para provas oficiais Para treinos Nº. de Luxes

2. Vedações:

Altura m; Distância às linhas laterais m; Distância às linhas de baliza m;

Madeira Cimento Cabos metálicosFerro

O recinto desportivo está vedado ao público: De que forma?

Material de construção da baliza

SIM NÃO

1. Propiedade 

O recinto é Propriedade de: ClubeCâmara Municipal Outro

De que forma?

Sistema de aquecimento da água

5. Balneários:

Acessos aos balneários:

Árbitros Visitado Visitante

Acesso operacional até ao terreno de jogo

Desde o terreno de jogo aos balneários há acessos segregados a jogadores, dirigentes e equipa de arbitragem:

Tais acessos estão isolados do público:

Dimensões

Nº. de armários

Nº. de chuveiros

Nº. de sanitas

Nº. de urinóis

Sim NãoLocalização Em funcionamento:

Distância ao terreno de jogo m

SIM NÃO

SIM NÃO

Sala para controlo Anti-Dopagem: Posto médico:Disponível A disponibilizar Disponível A disponibilizar

COMPETIÇÕES NACIONAIS FPF

Época Desportiva

Época DesportivaVistoria de recinto desportivo



Este recinto dispõe de bancadas com as seguintes características:

Bancadas elevadas: 

IMPORTANTE: Esta declaração deve ser assinada e carimbada pela  Associação.

, de de

Pel’ ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE

Nome:

Assinatura:

Nome:

Assinatura:

AS CARACTERÍSTICAS DESTE RECINTO DESPORTIVO SÃO AS SEGUINTES:

6. Lotação do recinto desportivo
A

B D

C
A B C D

N.º de camarotes

F U T E B O L

COMPETIÇÕES NACIONAIS FPF

Época Desportiva

Época DesportivaVistoria de recinto desportivo

Cadeiras
Bancadas Corridos

N.º de lugares

(capacidade estimada)
Lugares de Pé
(capacidade estimada)

A

B

C

D

Recinto desportivo

Morada C.P. Localidade-

Código Score Coordenadas geográficas

Capacidade dos camarores:
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