CIRCULAR PA Nº. 29 14/15
03/07/2015

DISTRIBUIÇÃO: Associações, Clubes P.A.

ASSUNTO:

Programa Equipas Nacionais S13 – Uma equipa por trás de outra equipa

Tendo em curso o processo de lançamento do Programa Equipas Nacionais S13, solicitamos a leitura atenta dos
anexos relativos a este processo e se for caso disso o envio de uma resposta relativa ao mesmo, até ao próximo dia
15 de Agosto de 2015.

Pela Direção da FPN

Gonçalo Rodrigues
Vice-Presidente

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

Convite
A todos os atletas filiados na Federação Portuguesa de Natação (FPN) nascidos em 2003 e 2004 (masculinos) e
entre 2003 e 2006 (femininos), para participar no Trial Aberto, para a equipa nacional de Pólo Aquático Sub 13
anos.
A 12 e 13 de Setembro 2015, na Piscina do Jamor em Oeiras, o Diretor Técnico Nacional convida todos os atletas
filiados nesta Federação, nascidos em 2003 e 2004 (masculinos) e entre 2003 e 2006 (femininos) a fazerem parte
da equipa nacional S13.
Os atletas destas idades estarão a iniciar a sua preparação para o Campeonato Europeu Júnior a ter lugar na época
2018-2019 e 2020-21. Iniciando desde já a preparação para estes eventos, a FPN participará na época 2015-16 com
2 equipas (26 jogadores) nacionais de rapazes e 2 equipas (26 jogadoras) nacionais de raparigas, do escalão S13,
num torneio internacional em Madrid, em Junho de 2016.

Como se inscrever?
A inscrição só pode ser feita por e-mail. Deverá ser impresso o Formulário de Candidatura para jogadores,
preenchendo todos os campos necessários, remetendo para fernanda.felix@fpnatacao.pt o mais rápido possível,
ou o mais tardar até 15 de Agosto de 2015. Por favor, deverão ser preenchidos todos os campos ou no caso de não
se aplicar, deve adicionar N/A. Os formulários de candidatura com campos em branco, não serão tidos em
consideração.

Requisitos de participação
Não é necessária experiência em Pólo Aquático. O Programa de Desenvolvimento de Talentos da FPN, ‘pode
começar aqui para ti’. No entanto, os atletas para se inscreverem tem que ser capazes de nadar os estilos de crawl,
costas e bruços. Além disso, precisam de ter o seu exame médico devidamente validado.

Informações adicionais
Deverão ter em atenção os seguintes documentos em anexo:
•
•
•
•

Formulário de Candidatura
Informação adicional
Cronograma da Equipa Nacional S13 2015-2016
Autorização do Encarregado de Educação
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Data final para candidaturas: 15 de Agosto 2015
Candidatar unicamente para o e-mail: fernanda.felix@fpnatacao.pt

Saudações desportivas,

Miguel Pires
Diretor Técnico Nacional de Pólo Aquático
Federação portuguesa Natação

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

Formulário de candidatura
Para o Trial das equipas nacionais de S13 (nascidos em 2003 e 2004 – Masculinos - e entre 2003 e 2006 –
Femininos -, a ter lugar em 12 e 13 de Setembro 2015 na Piscina do Jamor em Oeiras.
Caros Atletas, Encarregados de Educação,
A obtenção de informação e comunicação são muito importantes numa organização para esta ter sucesso. A FPN
pretende esse intercâmbio com os jogadores, encarregados de educação, treinadores e dirigentes, a fim de
alcançar o sucesso. Por favor, preencha todas as informações necessárias e devolva o mais rápido possível, sem
ultrapassar o dia 15 de Agosto de 2015 para – fernanda.felix@fpnatacao.pt. Os formulários não completos ou mal
preenchidos não serão aceites pela FPN. Se os campos de resposta não são aplicáveis, por favor preencha com
N/A.
1) Informação do jogador(a)
Ultimo (s) nome (s):
Primeiro nome:
Clube:
Foto tipo passe
Data de nascimento:
(a ser entregue
no trial)
Guarda-redes: sim / não
Canhoto(a): sim / não
E-mail do jogador(a):
Nome Instagram:
Nome Skype:
N.º Telefone do jogador(a):
Uso de medicamentos:
Restrições médicas:
2) Informação do Encarregado Educação
E-mail do EE:
N.º Telefone do EE:

Numero em caso de emergência:

3) Informação do treinador
Nome do treinador do clube:
E-mail do treinador do clube:
N.º Telefone treinador do clube:
(Por favor continua na pagina seguinte)
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4) Considerações gerais
Compreendo e aceito que:
- Tenho que pagar o montante de €20, no início do Trial;
- A informação com o resultado dos testes será partilhada com o treinador do clube;
- Sejam divulgados informações ou fotos sobre a ação no facebook da FPN;
- Preciso de treinar as componentes técnicas e físicas quer individualmente quer em sessões de treino coletivas;
- Irei cumprir com os códigos de conduta instituídos pela FPN (integridade; paixão e divertimento; camaradagem;
disciplina e respeito) com todos os envolvidos (colegas, adversários, oficiais, treinadores e instalações) enquanto
atleta em representação das equipas nacionais;
5) Considerações do programa de treinos
Compreendo e aceito que em caso de ser escolhido para a equipa nacional de S13, nas seguintes datas, estarei
disponível e comparecerei:
- 17 e 18 Outubro 2015 – Sessões treino 1 equipa nacional S13;
- 14 e 15 Novembro 2015 - Sessões treino 2 equipa nacional S13;
- 30 e 31 Janeiro 2016 - Sessões treino 3 equipa nacional S13;
- 12 e 13 Março 2016 - Sessões treino 4 equipa nacional S13;
- 14 e 15 Maio 2016 - Sessões treino 5 equipa nacional S13;
- 10 11 12 13 e 14 Junho 2016 – Torneio Internacional em Madrid;
Compreendo e aceito que após cada fim-de-semana de treinos, os jogadores serão ou não escolhidos (para
continuar o programa).
6) Considerações pessoais
Por favor escreve qualquer consideração pessoal que aches pertinente:

Para os devidos efeitos declaro que as informações prestadas são verdadeiras e completas, e que não foram
omissos nenhuns dados considerados materiais. Entendo que as escolhas para a equipa nacional vão ser feitas
com base nos dados e informação contidos neste formulário. Entendo que se a informação prestada não for
verdadeira ou corretamente detalhada, poderá resultar no afastamento do processo em qualquer momento.
Data:

Nome do EE

Assinatura
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Informação Adicional
Pré-notificação:
Durante o fim-de-semana das sessões de treino, os atletas terão todo o acompanhamento por parte da equipa
técnica da FPN presente. Todos os jogadores precisam seguir os códigos da FPN e mostrar 1) Integridade, 2) Paixão
e prazer, 3) Ambição, 4) Camaradagem e 5) Disciplina.
Custo:
Por pessoa 20,00 €. Isso inclui sessões de formação, alojamento, alimentação, hidratação e os resultados dos testes
em papel.
Alojamento:
Todos os jogadores vão dormir no Complexo de Piscinas. Deverão para isso trazer um saco cama e esteiras de
campismo.
Alimentação:
Os jogadores terão 3 refeições diárias, pequeno-almoço, almoço e jantar. Haverá bebida suficiente disponível para
cada jogador.
Lista de acessórios:
Fato de banho (s), toucas de silicone, óculos de natação, toalhas, protetor de boca, esteira de campismo, saco de
dormir, almofada, produtos de higiene pessoal (pasta de dentes, escova, etc.).
O que não é necessário:
Uso constante do telemóvel e tablet, bolachas e doçaria.
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Cronograma da Equipa Nacional S13 20152016
Datas

Atividade

Local

12 13 Setembro 2015

Trial U13 M&F

Jamor - Oeiras

17 18 Outubro 2015

Sessões de treino 1 – Equipa Nacional S13

A definir

14 15 Novembro 2015

Sessões de treino 2 – Equipa Nacional S13

A definir

30 31 Janeiro 2016

Sessões de treino 3 – Equipa Nacional S13

A definir

12 13 Março 2016

Sessões de treino 4 – Equipa Nacional S13

A definir

14 15 Maio 2016

Sessões de treino 5 – Equipa Nacional S13

A definir

10 Junho 2016
11 Junho 2016
12 Junho 2016
13 Junho 2016
14 Junho 2016

Viagem para Espanha
Sessão de Treino dia 1
Torneio Internacional
Torneio Internacional
Viagem para Portugal

Portugal -->> Madrid, Espanha
Madrid, Espanha
Madrid, Espanha
Madrid, Espanha
Madrid, Espanha->> Portugal
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Autorização
Exmo. Senhores:

Queremos começar por felicitá-lo pelo facto do seu educando/a ter sido selecionado/a para representar
PORTUGAL na Equipa Nacional de Pólo Aquático.

Para tal, pretendemos que autorize a sua deslocação e presença no TRIAL – EQUIPAS NACIONAIS S13 M&F,
que se realizará na Piscina do Jamor em Oeiras, nos dias 12 e 13 de Setembro de 2015.

O/A encarregado/a de educação (Pai, Mãe ou tutor legal ) de___________________________________________
declara que tomou conhecimento da referida ação e autoriza que o/a seu educando/a se desloque para as
atividades desportivas e recreativas organizadas pela FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO (FPN), para as quais
tenha sido/a selecionado/a, acompanhada do dirigente, Chefe de equipa ou pessoal técnico, ilibando a esta FPN, e
consequentemente ao seu staff de qualquer responsabilidade derivada de negligência ou desobediência do seu
educando/a.

,

de

de 20

.

O encarregado de educação (Pai, Mãe ou Tutor Legal)
(riscar o que não interessa)
Assinatura:

Numero CC/BI:
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