
1º ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO DE CADETES 2018-19

COMUNICADO Nº 11
Tomar, 15 de Dezembro de 2018

1. ATLETAS CONVOCADOS
a. Ao abrigo da Política Desportiva Regional e de acordo com o estipulado para a realização

dos estágios da categoria de Cadete, divulga-se o(a)s  atletas convocados para o 1° Estágio
de Capacitação.

Rafaela Mendes CAUN Alexandre Morari CNRM

Alice Agostinho CNRM Jorge Miguel Pinto AVQA

Beatriz Apolinário CCDSM Martim Pereira Gil JO

Carlota Sousa VS Arsen Konounyuk CLAC

Maria Monteiro SFGP Martim Gomes CNRM

Gabriela Sardinha CCDSM Eugénio Melnyk CNRM

Íris Martins CNTEJO Diogo Faustino CLAC

Maria Pombo CNAB Tomás Santos BUZIOS

Carolina Carrilho CLAC Francisco Ferreira JO

Maria Inês Pedroso CLAC Guilherme Aurélio CDAA

Mariana Moita CNTN Martim Montez CNRM

Daniela Carrilho CLAC Simão Silva SFGP

Joana Santos (a) CNRM Miguel Cruz Gil (a) CNTN
(a) Por proposta do DTR

2. DATA E LOCAL DE ESTÁGIO
a. 06 de Janeiro de 2019 com o seguinte horário: 09H00-12H00/15H00-17H30
b. Piscinas Municipais de Salvaterra de Magos

3. CONTEÚDO DO ESTÁGIO (Ao abrigo da Política Desportiva Regional)

• Modelo técnico (nado, partidas, viragens)

• Avaliação da técnica do nado

• Intervenção técnica

• Avaliação das características individuais: Dados antropométricos
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4. PARTICIPAÇÃO DOS TREINADORES

Ao abrigo da Política Desportiva Regional e de acordo com o estipulado para a realização

dos estágios de Cadetes, estão convocados os treinadores dos atletas convocados ou, em

substituição, outro nomeado pelo Clube do atleta.

5. CONFIRMAÇÃO

A confirmação das participações dos atletas e o nome dos treinadores têm de ser enviadas até

às 12 horas do dia 21 de Dezembro de 2018para a ANDS.

6. TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS

Transporte a cargo dos clubes e alimentação a cargo da ANDS.

7. INFORMAÇÕES ESTÁGIO

LOCAL ESTÁGIO: Piscinas Municipais de Salvaterra de Magos

LOCAL E HORA DE CONCENTRAÇÃO: 08H45

EQUIPAMENTO: Solicita-se aos nadadores e treinadores participantes no estágio de
capacitação de cadetes para levarem material para ginásio (calções, t-shirt, sweatshirt, meias e
calçado apropriado), assim como material apropriado para treino de água (Fato de banho,
touca, óculos e chinelos).

Em anexo:
Anexo A - Extrato do documento Politica Desportiva Regional da FPN.

O Presidente

DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO E
ARQUIVADO NA ANDS

(João Luís Loureiro)





      







         

             

        



           



















            







 

               



        

  

          







 



 

 

 

Anexo A ao Comunicado Nº 11/18









 

 

          





          

            

        





        


 

            



 
            

 





            

 







        






   



              



           

         





 

         

        

        



       

           



        



 




















 

 

 

 

 

 



              
             






         

           




