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TORNEIO TAÇA FUNDAÇÃO
A ATM Aveiro vai participar na Taça Fundação, a realizar-se nos dias 9
e 10 de fevereiro, em Santo Tirso.
Devido à falta de verbas que todas as Associações estão a sofrer,
inclusive a própria Federação, e tendo em conta o orçamento para 2013, a
direção da ATMA decidiu pagar todas as despesas dos acompanhantes e das
duas equipas que conseguiram o 1º lugar no Inter-seleções de 2012 (cadetes e
juniores masculinos, 3 atletas em cada), tendo que, os atletas das outras
equipas, pagarem as suas despesas de transporte, alojamento, se necessário,
e de alimentação. A ATMA paga exclusivamente as suas inscrições, água,
lanche e fornece os equipamentos. Esta medida está em consonância com o
que a atual direção da FPTM tem praticado nas suas convocatórias para as
seleções, pretendendo com isto dar a oportunidade a todos de participar.
Pedimos a todos que entendam esta situação e que colaborem na
medida do possível.
Assim, estão convocados, para esta prova, os seguintes atletas e
treinadores, tendo os atletas das outras equipas que informarem a ATMA, até
18 de janeiro, se pretendem participar, ou não, dentro das condições
apresentadas.
Informamos que ainda não é certo a participação das equipas
secundárias nesta prova, tendo em conta o regulamento da Federação,
relativamente à Taça Fundação, e o ranking nacional, e já que estão
condicionados pelo número de inscrições existentes nas diversas classes.
Em todas as equipas, só participarão 3 atletas, já que não existe
prova individual. Todos os

outros atletas serão suplentes e só serão

escolhidos se houver alguma falta nessa equipa. Oportunamente designaremos
os 3 atletas para cada equipa.
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EQUIPAS PRINCIPAIS:
CADETES MASCULINOS

JUNIORES MASCULINOS

Marco Siva – LFCL

João Brandão – CPO

Gonçalo Brandão – CPO

Rui Ferreira – LFCL

João Resende – CR Arada

Carlos Ferreira - LFCL

Carlos Rocha - CPO

Gonçalo Amorim – Sang

EQUIPAS SECUNDÁRIAS (cada um paga as suas despesas):
INFANTIS MASCULINOS

CADETES FEMININOS

Daniel Monteiro – LFCL

Eduarda Pereira – LFCL

Leonardo Pereira - LFCL

Rita oliveira – CPO

Rafael Gonzalez – CPO

Flávia Neto – CPO

Bruno Silva - CPO

Dalila Rato - LFCL

Tomás Rocha - CPO
A ATMA reserva-se ao direito de cancelar qualquer uma das equipas
caso não haja um mínimo de 3 atletas e de substituir qualquer um dos préconvocados, caso haja necessidade.
TREINADOR: BRUNO SILVA
DIRETOR TÉCNICO: ANTÓNIO RATO
PRESIDENTE: CELESTE RATO

A direção da ATMA

