
 
 
 

GGRRAASSSSRROOOOTTSS  EEVVOOLLUUTTIIOONN  ((eexx  ““SSEEII  BBRRAAVVOO  AA  …………    SSCCUUOOLLAA  DDII  CCAALLCCIIOO””))  
SSTTAAGGIIOONNEE  SSPPOORRTTIIVVAA  22001199//22002200  

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  
  
  

LLaa  ffaassee  LLooccaallee  ddeell  ttoorrnneeoo    GGRRAASSSSRROOOOTTSS  EEVVOOLLUUTTIIOONN  ((eexx  ““sseeii  bbrraavvoo  aa…………..ssccuuoollaa  ddii  CCaallcciioo””  ))  
rriisseerrvvaattoo  aallllaa  ccaatteeggoorriiaa  PPUULLCCIINNII  ((nnaattii  ddaall  11..11..2200  0099  ee  cchhee  aabbbbiiaannoo  ccoommuunnqquuee  ccoommppiiuuttoo  88  aannnnii))  ssii  
ssvvoollggeerràà  ddaall  1177  FFeebbbbrraaiioo  aall  3300  MMaarrzzoo  pprreessssoo  ggllii  iimmppiiaannttii  ddeellllee  SSccuuoollee  CCaallcciioo  EElliittèè  //RRiiccoonnoosscciiuuttee  ee  
CCeennttrrii  CCaallcciissttiiccii  ddii  BBaassee  ddeellllaa    ddeelleeggaazziioonnee  ddii  VViicceennzzaa..  
LLaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ssii  ssvvoollggeerràà  aanncchhee  iinn  ccaassoo  ddii  mmaalltteemmppoo  ccoonn  vvaarriiaazziioonnii  ddeell  pprrooggrraammmmaa  aattttee  aa  
ggaarraannttiirree  aaii  ggiioovvaannii  ccaallcciiaattoorrii  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ggiiooccoo  iiddoonneeee..      
  
  

SSOOCCIIEETTAA’’  IISSCCRRIITTTTEE  ((iinn  ggrraasssseettttoo  llee  ssccuuoollee  ccaallcciioo  EElliittèè  ee  qquuaalliiffiiccaattee  cchhee  
ppoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  ffaassee  ffiinnaallee  RReeggiioonnaallee))  

  
ALTAIR JUNIOR MONTICELLO 

ALTO ACADEMY SSDARL L.R. VICENZA S.P.A. 
ARCUGNANO LE TORRI BERTESINA 

ARZIGNANO VALCHIAMPO SRL LONGARE CASTEGNERO 

AZZURRA SANDRIGO MALO 1908 

BERTON BOLZANO VICENTINO MONTECCHIO MAGGIORE SRL 

BRENDOLA MONTECCHIO S.PIETRO 

CALCIO SARCEDO QUINTO VICENTINO 

CALCIO SCHIO REAL VALDAGNO SRL S.S.D. 
CALCIO TRISSINO SAN LAZZARO SERENISSIMA 

CALIDONENSE SAN VITALE 1995 

CEREAL DOCKS CAMISANO SOVIZZO CALCIO 
FUTSAL CORNEDO UNION OLMO CREAZZO A.S.D. 

GRUMOLO ZANE’ 1931 
ISOLA CASTELNOVO  

  
 
 
 



 

NNUUMMEERROO  DDII  GGIIOOCCAATTOORRII  PPEERR  SSCCUUOOLLAA  CCAALLCCIIOO  
  

    
OOggnnii  SSccuuoollaa  CCaallcciioo,,  ddeevvee  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ppaarrtteecciippaarree  ccoonn  mmiinniimmoo  1144  mmaassssiimmoo  1166  ggiiooccaattoorrii  

ddiivviissii  iinn  dduuee  ssqquuaaddrree  ddaa  77//88  ggiiooccaattoorrii  cchhee  pprreennddeerraannnnoo  ppaarrttee  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee..  
  

  NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittaa  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  uunn  nnuummeerroo  ssuuppeerriioorree  ddii  ggiiooccaattoorrii..  
  
  LLee  SSccuuoollee  CCaallcciioo  cchhee  ssii  pprreesseenntteerraannnnoo  ccoonn  uunn  nnuummeerroo  ddii  ggiiooccaattoorrii  iinnffeerriioorree  aa  1144,,  ppoottrraannnnoo  

ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  mmaa  nnoonn  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aammmmeessssee  aallllaa  ffaassee  rreeggiioonnaallee..  
  
LLee    SSoocciieettàà  cchhee  ppaarrtteecciippaannoo  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ddeevvoonnoo  aavveerree  uunn  tteeccnniiccoo  ee  aallmmeennoo  uunn  ddiirriiggeennttee  
pprreesseennttii  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  

  

CCOONNSSEEGGNNAA  DDIISSTTIINNTTEE  
  
OOggnnii  SSccuuoollaa  CCaallcciioo  ccoonnsseeggnneerràà  llaa  ddiissttiinnttaa  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeellllaa  MMaanniiffeessttaazziioonnee,,  ccoommppiillaattaa  iinn  
ooggnnii  ssuuaa  ppaarrttee  ccoossttiittuueennddoo  ccoossìì  llee  22  ssqquuaaddrree  cchhee  ssii  aalltteerrnneerraannnnoo  nneellllee  ppaarrttiittee..  
NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  eeffffeettttuuaarree  ssoossttiittuuzziioonnii,,  pprreevviissttee  ssoolloo  iinn  ccaassoo  ddii  iinnffoorrttuunnii  oo  ssqquuaaddrraa//ggrruuppppoo  ddii  
88  ggiiooccaattoorrii,,  nnéé  mmooddiiffiiccaarree  llaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddeeii  22  ggrruuppppii  iinnvveerrtteennddoo  ii  ggiiooccaattoorrii..  
PPeerrttaannttoo  ooggnnii  SSccuuoollaa  CCaallcciioo  pprreesseenntteerràà  22  ddiissttiinnttee  nneellllee  qquuaallii  ssaarraannnnoo  ddiivviissii  ii  dduuee  ggrruuppppii..  
EEvveennttuuaallii  ssoossttiittuuzziioonnii,,  aanncchhee  ppeerr  ccoommpprroovvaattii  mmoottiivvii,,  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aauuttoorriizzzzaattee  ddaall  
CCoollllaabboorraattoorree  DDiissttrreettttuuaallee  ddeellll’’AAttttiivviittàà  ddii  BBaassee,,  cchhee  ppeerrmmeetttteerràà  vvaalluuttaannddoo  ii  mmoottiivvii    ddii  
ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  mmaa    nnoonn  ppoottrràà  aammmmeetttteerree  llaa  SSoocciieettàà  aallllaa  ffaassee  rreeggiioonnaallee..  

  
EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  

LLee    SSccuuoollee  CCaallcciioo  ppeerr  eevviittaarree  ddii  aavveerree  ggllii  sstteessssii  ccoolloorrii  ddeellllee  mmaagglliiee    ddeevvoonnoo  aavveerree  22  mmuuttee  ddii  
mmaagglliiee  oo  ddeellllee  ccaassaacccchhee  ddii  ccoolloorree  ddiivveerrssoo..  
  NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  ssccaarrppee  ccoonn  66  ttaacccchheettttii  
  EE’’  oobbbblliiggaattoorriioo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ppaarraassttiinncchhii  
II  ggiiooccaattoorrii  cchhee  nnoonn  rriissppeetttteerraannnnoo  qquueessttaa  nnoorrmmaa  nnoonn  ssaarraannnnoo  aammmmeessssii  aa  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  
mmaanniiffeessttaazziioonnee..  
EE’’  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  cchhee  ttuuttttii  ggllii  aalllleennaattoorrii  iissttrruuiissccaannoo  ee  ccoonnttrroolllliinnoo  ii  pprroopprrii  ggiiooccaattoorrii  eevviittaannddoo  
ssiittuuaazziioonnii  ssppiiaacceevvoollii..  

  
GGIIOOCCOO  PPAARRTTIITTAA  

    
LLaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  pprreevveeddee  llaa  ddiissppuuttaa  ddii::  
PPaarrttiittee::  77  VVss  77..    
GGiiooccoo::  33  VVss  33  
  
  
  
  
  



  
  

GGIIOOCCOO  MMIINNII  PPAARRTTIITTEE  33  VVSS  33  
  
DDiimmeennssiioonnii  ddeell  ccaammppoo  1166  XX  2244  

IInn  cciiaassccuunnaa  lliinneeaa  ddii  ffoonnddoo  ssoonnoo  ddiissppoossttee  22  ppoorrttee  ddeellllaa  ddiimmeennssiioonnee  ddii  22mm  ddii  llaarrgghheezzzzaa  ee  uunnoo  ddii  
aalltteezzzzaa,,  cchhee  ddiissttaannoo  ttrraa  lloorroo  1144mm  ((mmiinniimmoo  1122mm))..  

UUnnaa  rreettee  èè  vvaalliiddaa  qquuaannddoo  iill  ppaalllloonnee  aattttrraavveerrssaa  ccoommpplleettaammeennttee  llaa  lliinneeaa  ddii  uunnaa  ddeellllee  dduuee  ppoorrttee  ccoonn  
uunn  ttiirroo  eeffffeettttuuaattoo  ddaa  uunn  ggiiooccaattoorree..  

SSee  llaa  ppoorrttaa  èè  ffoorrmmaattaa  ddaa  ccoonnii  oo  ppaalleettttii  llaa  rreettee  èè  vvaalliiddaa  ssoolloo  ssee  ggllii  sstteessssii  qquuaannddoo  vveennggoonnoo  ccoollppiittii  nnoonn  
ccaaddaannoo  aa  tteerrrraa..  

  

  
  
  
NNUUMMEERROO  DDII  GGIIOOCCAATTOORRII::  
  
UUnnaa  ssqquuaaddrraa  èè  ccoommppoossttaa  ddaa  77  ggiiooccaattoorrii,,  33  iinn  ccaammppoo  ee  44  iinn  aatttteessaa..  
RREEGGOOLLEE  DDII  GGIIOOCCOO  
UUnn  ggiiooccaattoorree  NNOONN  ppuuòò  ttooccccaarree  iill  ppaalllloonnee  ccoonn  llee  mmaannii  ee  ggiiooccaarree  vviioolleenntteemmeennttee  
OOGGNNII  MMIINNUUTTOO  eennttrraammbbee  llee  ssqquuaaddrree  eeffffeettttuuaannoo  uunnaa  ssoossttiittuuzziioonnee  aa  rroottaazziioonnee  ccoonn  iill  ggiiooccaattoorree  iinn  
aatttteessaa..  LLaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeevvee  aavvvveenniirree  aa  ffoonnddoo  ccaammppoo,,  ddooppoo  cchhee  iill  ccoommppaaggnnoo  hhaa  aabbbbaannddoonnaattoo  iill  
ccaammppoo..  QQuuaannddoo  uunnaa  ssqquuaaddrraa  rriippaarrttee  ddaall  ffoonnddoo  ((eess..  qquuaannddoo  ssii  ssuubbiissccee  ggooaall)),,  llaa  ssqquuaaddrraa  aavvvveerrssaarriiaa  
ddoovvrràà  rriippaarrttiirree  ddaallllaa  pprroopprriiaa  mmeettàà  ccaammppoo..  
SSAANNZZIIOONNII::  llaa  rriipprreessaa  ddeell  ggiiooccoo  ddooppoo  ooggnnii  ffaalllloo  oo  rriimmeessssaa  llaatteerraallee  vvaa  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  ii  ppiieeddii  ppaassssaannddoo  
llaa  ppaallllaa  aadd  uunn  ccoommppaaggnnoo..  II  ggiiooccaattoorrii  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa  aavvvveerrssaarriiaa  ddeevvoonnoo  ppeerrmmeetttteerree  llaa  rriipprreessaa  ddeell  
ggiiooccoo..  

RRIIMMEESSSSAA  DDAALL  FFOONNDDOO  OO  LLAATTEERRAALLEE::  vvaa  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  ii  ppiieeddii  ppaassssaannddoo  llaa  ppaallllaa  aadd  uunn  ccoommppaaggnnoo..  II  
ggiiooccaattoorrii  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa  aavvvveerrssaarriiaa  ddeevvoonnoo  ppeerrmmeetttteerree  llaa  rriipprreessaa  ddeell  ggiiooccoo..  
DDUURRAATTAA  DDEELL  GGIIOOCCOO::  IIll  ggiiooccoo  tteeccnniiccoo  dduurreerràà  88  mmiinnuuttii..  
EE’’  pprreevviissttoo  ll’’AARRBBIITTRRAAGGGGIIOO  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  CCOOLLLLAABBOORRAATTOORRII  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  BBAASSEE  ddeellllaa  
DDEELLEEGGAAZZIIOONNEE  ddii  VVIICCEENNZZAA..  

  
  

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL GIOCO / PARTITE 

16m 

24m
m 

12m 1m 1m 1m 1m 



PPAARRTTIITTEE  77  VVSS  77  
  
UUnnaa  ssqquuaaddrraa  èè  ccoommppoossttaa  ddaa  77  ggiiooccaattoorrii  ttuuttttii  iinn  ccaammppoo  ((ssee  uunnaa  ssqquuaaddrraa  hhaa  uunn  ggiiooccaattoorree  iinn  ppiiùù  ppuuòò  
eennttrraarree  ttrraammiittee  ccaammbbiioo  vvoollaannttee))  
RREEGGOOLLEE  DDII  GGIIOOCCOO  
PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  ““RReettrrooppaassssaaggggiioo  aall  PPoorrttiieerree””,,  èè  ddii  rreecceennttee  iinnttrroodduuzziioonnee  uunnaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaa  
cchhee  rriigguuaarrddaa  llaa  ccaatteeggoorriiaa  PPuullcciinnii,,  ccoonn  aallccuunnii  ppiiccccoollii  aaccccoorrggiimmeennttii::  
  NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  aall  ppoorrttiieerree  rraaccccoogglliieerree  llaa  ppaallllaa  ccoonn  llee  mmaannii  iill  ppaalllloonnee  ccaallcciiaattoo  vveerrssoo  ddii  lluuii  

ddaa  uunn  ccoommppaaggnnoo;;  
  NNoonn  èè  ccoonnsseennttiittoo  aallllaa  ssqquuaaddrraa  aavvvveerrssaarriiaa  iinntteerrvveenniirree  ssuull  rreettrrooppaassssaaggggiioo;;  
  IIll  ppoorrttiieerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  ppaallllaa  nnoonn  ppuuòò  vveenniirree  aattttaaccccaattoo  ee  ddeevvee  qquuiinnddii  ppootteerr  ggiiooccaarree  sseennzzaa  

eesssseerree  ccoonnttrraassttaattoo;;  
  IIll  ppoorrttiieerree  nnoonn  ppuuòò  ccaallcciiaarree  llaa  ppaallllaa  oollttrree  llaa  mmeettàà  ccaammppoo;;  
  IIll  ppoorrttiieerree  nnoonn  ppuuòò  mmaanntteenneerree  iill  ppoosssseessssoo  ddeellllaa  ppaallllaa  ppeerr  ppiiùù  ddii  66  sseeccoonnddii,,  ssiiaa  ccoonn  llee  mmaannii,,  

ssiiaa  ccoonn  ii  ppiieeddii  ((iinn  ccaassoo  ddii  iinnffrraazziioonnee  vveerrrràà  ccoonncceessssoo  uunn  ccaallcciioo  ddii  ppuunniizziioonnee  iinnddiirreettttoo  aallllaa  
ssqquuaaddrraa  aavvvveerrssaarriiaa  ddaa  mmeettàà  ccaammppoo));;  

  IIll  ppoorrttiieerree  cchhee  mmeettttee  llaa  ppaallllaa  aa  tteerrrraa  nnoonn  ppuuòò  ppiiùù  rriipprreennddeerrllaa  ccoonn  llee  mmaannii  ((iinn  ccaassoo  ddii  
iinnffrraazziioonnee  vveerrrràà  ccoonncceessssoo  uunn  ccaallcciioo  ddii  ppuunniizziioonnee  iinnddiirreettttoo  aallllaa  ssqquuaaddrraa  aavvvveerrssaarriiaa  ddaa  mmeettàà  
ccaammppoo));;  

  
EE’’  pprreevviissttoo  ll’’AARRBBIITTRRAAGGGGIIOO  ddaa  ppaarrttee  ddeell  DDIIRRIIGGEENNTTEE  ddeellllaa  SSoocciieettàà  nnoonn  iimmppeeggnnaattaa  nneellllaa  ppaarrttiittaa    

EE’’  ppoossssiibbiillee  aasssseeggnnaarree  GGrreeeenn  CCaarrdd  ppeerr  ccoommppoorrttaammeennttii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiiccii  ddii  llaa  FFaaiirr  PPllaayy  ee  

GGoooodd  PPllaayy..  

  
  
  
  

PPeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ffiinnaallee  cchhee  ssttaabbiilliirràà  qquuaallee      SSoocciieettàà  rraapppprreesseenntteerràà  llaa  
DDeelleeggaazziioonnee  ddii  VViicceennzzaa  aallllaa  ffaassee  RReeggiioonnaallee  ssii  pprroocceeddeerràà  ccoommee  sseegguuee::  

  OOggnnii  tteemmppoo  ppaarrttiittaa  vvaallee  11  ppuunnttoo  
  GGiiooccoo  33  VVss  33  vvaallee  11  ppuunnttoo  ttoottaallee  ddeeii  22  tteemmppii  
  

IInn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà,,  nneellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ffiinnaallee  ssii  ccoonnssiiddeerreerraannnnoo  nneellll’’oorrddiinnee::  
--  MMaaggggiioorr  nnuummeerroo  ddii  ggooaall  rreeaalliizzzzaattii  ppaarrttiittaa  77VVss77  
--  DDiiffffeerreennzzaa  rreettii  rreellaattiivvaa  aa  ttuuttttee  llee  ppaarrttiittee  77VVss77  ddiissppuuttaattee  
--  MMaaggggiioorr  nnuummeerroo  ddii  ggooaall  rreeaalliizzzzaattii  ggiiooccoo  33VVss33  
--  DDiiffffeerreennzzaa  rreettii  rreellaattiivvaa  aa  ttuuttttii  ii  33VVss33  ddiissppuuttaattii  
--  RRiissuullttaattoo  ssccoonnttrroo  ddiirreettttoo,,  nneell  ccaassoo  ffoosssseerroo  ccooiinnvvoollttee  ppiiùù  ssqquuaaddrree  ssii  pprroovvvveeddeerràà  aa  ssttiillaarree  llaa  

ccllaassssiiffiiccaa  aavvuullssaa  
--  VVeerrrràà  ddiicchhiiaarraattaa  vviinncceennttee  llaa  ssqquuaaddrraa  ppiiùù  ggiioovvaannee  
--  SSoorrtteeggggiioo  
  
  
  
  
  

DETERMINAZIONE GRADUATORIA FINALE 



  
  

  
LL’’aarrrriivvoo  ddeellllee  ssqquuaaddrree  ee  llaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeellllee  ddiissttiinnttee  ddeevvee  aavvvveenniirree  eennttrroo  llee  1177::0000  ccoonn  iinniizziioo  ggaarree  oorree  
1177::3300..  
  
SSoonnoo  pprreevviissttii  99  ggiirroonnii  ccoommppoossttii  ddaa  33  SSoocciieettàà  ((dduuee  ggiirroonnii  ddaa  44))  cchhee  ssii  ccoonnffrroonntteerraannnnoo  ffrraa  lloorroo..  
  
PPeerr  ggaarraannttiirree    llaa    pprreesseennzzaa  ddii  uunn  rreesspp..  ddeellll’’AAttttiivviittàà  ddii  BBaassee  llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ssaarràà  ccoossìì  
ccaalleennddaarriizzzzaattaa::    
  
  

1177--ffeebb  33  ttrriiaannggoollaarrii  99  ssoocciieettàà  

2299    ssoocciieettàà  
ppaassssaannoo  iill  ttuurrnnoo      
pprriimmee  ee  sseeccoonnddee  

ccllaassssiiffiiccaattee  
2244--ffeebb  33  ttrriiaannggoollaarrii  99  ssoocciieettàà  

0022--mmaarr  33  ttrriiaannggoollaarrii  99  ssoocciieettàà  

0099--mmaarr  33  ttrriiaannggoollaarrii  99  ssoocciieettàà  

1188  ssoocciieettàà  
ppaassssaannoo  iill  ttuurrnnoo  
pprriimmee  ee  33  mmiigglliioorr  

sseeccoonnddee    1166--mmaarr  33  ttrriiaannggoollaarrii  99  ssoocciieettàà  

2233--mmaarr  33  ttrriiaannggoollaarrii  99  ssoocciieettàà  99  ssoocciieettàà  
  

3300--mmaarr  11  ttrriiaannggoollaarree  33  ssoocciieettàà  33  ssoocciieettàà  
  

  
  
IInn  ccaassoo  ddii  vvaarriiaazziioonnii  ppeerr  eessiiggeennzzee  SSoocciieettàà  oossppiittaannttee  ccoonnttaattttaarree  iill  RReesspp..  AAttttiivviittàà  ddii  BBaassee  ((ssoolloo  ddooppoo  
aaccccoorrddoo  ccoonn  llee  SSoocciieettàà  oossppiittaattee))  aallmmeennoo  33  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellllaa  ddaattaa    ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CALENDARIO E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE 



  
  
  
  
  

  A (Società ospitante) B C D 

GIRONE 1 
(17 FEBBRAIO) 

QUINTO VICENTINO LE TORRI BERT. MONTECCHIO S. 
PIETRO 

  

GIRONE 2 
(17 FEBBRAIO) 

ARZIGNANO VAL SOVIZZO AZZURRA SANDRIGO   

GIRONE 3 
(17 FEBBRAIO) 

REAL VALDAGNO SARCEDO BRENDOLA   

GIRONE 4 
(24 FEBBRAIO) 

SAN LAZZARO SER MALO CALCIO SCHIO   

GIRONE 5 
(24 FEBBRAIO) 

ZANE 1931 ARCUGNANO LR VICENZA   

GIRONE 6 
(24 FEBBRAIO) 

CALIDONENSE MONTECCHIO MAGG GRUMOLO DELLE AB   

GIRONE 7 
(2 MARZO) 

UNION OLMO 
CREAZZO 

FOOTSAL CORNEDO ALTO ACADEMY   

GIRONE 8 
(2 MARZO) 

ALTAIR 
CEREALDOCKS 

CAMISANO 
SAN VITALE 95 

LONGARE 
CASTEGNERO 

GIRONE 9 
(2 MARZO) 

BERTON BOLZANO ISOLA CASTELNUOVO JUNIOR MONTICELLO CALCIO TRISSINO 

  
  
  
IInn  ccaassoo  ddii  vvaarriiaazziioonnii  ppeerr  eessiiggeennzzee  SSoocciieettàà  oossppiittaannttee  ccoonnttaattttaarree  iill  RReesspp..  AAttttiivviittàà  ddii  BBaassee  ((ssoolloo  ddooppoo  
aaccccoorrddoo  ccoonn  llee  SSoocciieettàà  oossppiittaattee))  aallmmeennoo  33  ggiioorrnnii  pprriimmaa  ddeellllaa  ddaattaa    ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CALENDARIO dopo SORTEGGIO del 10/02/2020 



  
  
  
  
  
  

OOrree  ccaammppoo  77VVss77  aarrbbiittrroo  ccaammppoo  ggiiooccoo  
33VVss33  

aarrbbiittrroo  

1177::3300        
  

1177::4455  

SSQQUUAADDRRAA  AA  
VVss  

SSQQUUAADDRRAA  BB  ((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE  

SSQQUUAADDRRAA  CC  

SSQQUUAADDRRAA  AA’’  
VVss  

SSQQUUAADDRRAA  BB’’  ((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE                  

FFIIGGCC  

1177::4455    
  

1188::0000  

SSQQUUAADDRRAA  AA’’  
VVss  

  SSQQUUAADDRRAA  BB’’  
((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE        

SSQQUUAADDRRAA  CC  
SSQQUUAADDRRAA  AA  

VVss  
  SSQQUUAADDRRAA  BB  ((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE        

FFIIGGCC  

1188::1155        
  

1188::3300  

SSQQUUAADDRRAA  CC  ((oossppiittee))  
VVss  

SSQQUUAADDRRAA  BB  ((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE  

SSQQUUAADDRRAA  AA  

SSQQUUAADDRRAA  CC’’  ((oossppiittee))  
VVss  

SSQQUUAADDRRAA  BB’’  ((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE                  

FFIIGGCC  

1188::4455    
  

1199::0000  

SSQQUUAADDRRAA  CC’’  ((oossppiittee))  
VVss  

  SSQQUUAADDRRAA  BB’’  
((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE        

SSQQUUAADDRRAA  AA  
SSQQUUAADDRRAA  CC  ((oossppiittee))  

VVss  
  SSQQUUAADDRRAA  BB  ((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE                  

FFIIGGCC  

1199::1155        
  

1199::3300  

SSQQUUAADDRRAA  AA  
VVss  

SSQQUUAADDRRAA  CC  ((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE  

SSQQUUAADDRRAA  BB  

SSQQUUAADDRRAA  AA’’  
VVss  

SSQQUUAADDRRAA  CC’’  ((oossppiittee))  

  
  DDIIRRIIGGEENNTTEE                

  FFIIGGCC    

1199::3300    
  

1199::4455  

SSQQUUAADDRRAA  AA’’  
VVss  

  SSQQUUAADDRRAA  CC’’  
((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE        

SSQQUUAADDRRAA  BB  
SSQQUUAADDRRAA  AA  

VVss  
  SSQQUUAADDRRAA  CC  ((oossppiittee))  

  
DDIIRRIIGGEENNTTEE                  

FFIIGGCC  

  
  

  
  
  

LLee  SSoocciieettàà  cchhee  mmeegglliioo  ssii  ssaarràà  ccoommppoorrttaattaa  ssiiaa  ssuull  ppiiaannoo  tteeccnniiccoo,,  ssiiaa  ssuull  ppiiaannoo  eedduuccaattiivvoo,,  ee  cchhee  aavvrràà  
ootttteennuuttoo  iill  ppuunntteeggggiioo  ppiiùù  aallttoo  ssoommmmaannddoo  ii  ppuunnttii  ccoonnqquuiissttaattii  iinn  ttuuttttee  llee  ppaarrttiittee  pprreevviissttee  ddaallllaa  
mmaanniiffeessttaazziioonnee,,  rraapppprreesseenntteerràà  llaa  DDeelleeggaazziioonnee  ddii  VViicceennzzaa  aallllaa  ffaassee  RReeggiioonnaallee  cchhee  aavvrràà  lluuooggoo  
pprreessuummiibbiillmmeennttee  llaa  mmaattttiinnaa  ddeell  1177  MMaaggggiioo  aa  SSaallzzaannoo  ((VVEE))..  
  
  

AMMISSIONE ALA FASE REGIONALE 

ESEMPIO TEMPISTICHE MANIFESTAZIONE 


