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ASSUNTO:

1 – Programa Equipas Nacionais S13
2- Federação Portuguesa de Natação

1 – PROGRAMA EQUIPAS NACIONAIS S13
Na próxima época a FPN vai iniciar um programa nacional destinado a atletas de polo aquático S13 (nascidos em
2003 e mais novos). A FPN ambiciona participar com 2 Equipas Nacionais masculinas (26 rapazes) e 2 Equipas
Nacionais femininas (26 raparigas) num torneio internacional em Madrid em Junho 2016.
Queremos destacar que os jogadores nascidos em 2003 terão o seu Campeonato Europa Júnior em 2018-2019 e
que os nascidos em 2004 terão o seu Campeonato Europa S17 na época 2020-21. Pode parecer muito longínquo,
mas faz parte da ambição da FPN qualificar-se constantemente para os Campeonatos Europeus Juniores e de S17.
Este documento serve para alertar que no dia 3 de Julho 2015 um comunicado oficial e um formulário para
confirmar a presença no Trial da Equipa Nacional S13, estará disponível no website da FPN (www.fpnatacao.pt).
O Trial da Equipa Nacional S13 é aberto a qualquer jogador(a) português nascido em 2003 ou mais tarde. O Trial
terá lugar a 11 e 12 de Setembro em Lisboa. O anuncio para os atletas escolhidos para fazer parte do restante
programa será comunicado por e-mail no período entre 13 e 20 de Setembro 2015.
Sugerimos que juntamente com os encarregados de educação e treinadores considerem participar nesta ação!
Todas as demais informações (custo, local, horários, testes e alojamento etc.) serão disponibilizadas aquando da
formalização oficial do programa.

2- FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO
Comunicados e Circulares
Informa-se que os Comunicados e Circulares FPN, são publicados regularmente no nosso site oficial, nos links
abaixo:
http://www.fpnatacao.pt/federacao/documentos/comunicados
http://www.fpnatacao.pt/federacao/documentos/circulares

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada
+351 21 415 81 90/91
+351 21 419 17 39
secretaria@fpnatacao.pt

Convida-se assim toda a comunidade desportiva em geral e a aquática em particular, a colocar estes links nos seus
favoritos, consultando o nosso site com regularidade, para o respetivo acesso. Informa-se ainda que, devido à
dimensão das listas de distribuição FPN e o congestionamento de tráfego de correio eletrónico, provocado com o
envio das informações habituais de publicação, as mesmas deixarão de ser enviadas por email.

Pela Direção da FPN

Gonçalo Rodrigues
Vice-presidente
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