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Ex.mos Senhores
- Todos N/Ref.ª: 019-JS/2011
Data:
2011-04-21
Assunto: Projecto para as Selecções Jovens 2011
Ex.mos Senhores,
Vimos por este meio apresentar o Projecto para as Selecções Jovens 2011.
Este projecto calendariza o programa de estágios e os critérios de selecção para o EYOC e JWOC.
Também neste documento se divulga a lista dos jovens atletas convocados para o primeiro estágio.
Estes atletas agora convocados não constituem um Grupo de Selecção, pois este primeiro estágio tem como um
dos objectivos principais a observação dos jovens atletas com potencial para vir a integrar as Selecções Nacionais
no futuro.
O número de atletas a seleccionar para cada competição (EYOC e JWOC) será divulgado oportunamente, logo que
reunidas conjunto de condições e meios.
Na actual conjuntura económica e financeira do Pais e concretamente da FPO, poderemos vir a ter que solicitar ao
Clube ou ao atleta uma comparticipação monetária para os custos globais das deslocações às competições
internacionais. Contudo oportunamente voltaremos a este tema quando tivermos reunido todas as variáveis em
causa.
O primeiro estágio inclui no dia 29 Abril (6ªfeira) às 22h30 uma reunião de apresentação do referido Projecto. Assim,
é imprescindível que todos os atletas convocados estejam presentes na Marinha Grande até às 21h00.
Importa ainda destacar os seguintes aspectos para os estágios:
Transportes» É da responsabilidade dos Clubes dos atletas assegurarem o seu transporte para o local do estágio e
durante o estágio (todas as deslocações entre o alojamento, treinos e banhos)
Alimentação» A FPO dispõe de equipamento para a confecção da alimentação, pelo que nenhuma refeição será
servida em restaurante, mas sim e sempre confeccionada dentro do grupo.
A todos os convocados votos de boas vindas e que se empenhem para que possam aproveitar todas as
oportunidades para se valorizarem enquanto atletas e homens.
Cumprimentos,
Carlos Manuel Castilho da Fonseca Monteiro
O Director Executivo da FPO
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