ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO
(PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA)
Casa do Povo de Ovar - Largo dos Bombeiros Voluntários, 87 – 3880-133 OVAR
E-mail: tenismesa.aveiro@gmail.com * www.atmaveiro.com

CIRCULAR N.º 3
2013/2014
28/08/2013

OPEN DO FUNCHAL
A Direção da ATM Aveiro vem por este meio informar que iremos participar no 17º Open
do Funchal com uma equipa de cadetes masculinos.
A prova decorre de 4 a 7 de setembro 2013 no Funchal e conta para o ranking
internacional dos escalões em prova.
Assim, junto enviamos a convocatória para a prova:
Treinador: António Rato
Delegada: Celeste Rato
Atletas:


Gonçalo Brandão (impossibilitado de ir por razões familiares)



João Resende



Marco Silva



Daniel Monteiro (suplente)

A partida de avião será feita de Lisboa, no dia 3 às 18h50 e a chegada a Lisboa no dia
7 às 22h50.
Os detalhes da saída de Aveiro será combinada com os pais/treinadores dos atletas
em questão.
Informamos que a ATMA não pagará os lanches dos atletas. Ou seja, cada um deve
levar dinheiro para comprar lá os lanches.
O valor que cada atleta terá de pagar é de 300 €, sendo todo o restante da
responsabilidade da ATMA, à exceção dos lanches.
As despesas inerentes a esta prova são:


Viagem Porto/Lisboa e vice-versa



Estacionamento do carro em lisboa durante 5 dias
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Voos Lisboa/ Funchal e vice-versa



Inscrições na prova



Dormidas e pequenos-almoços



Almoços e jantares



Transferes
Trata-se de uma saída do país de avião, numa prova internacional com muitos países

participantes, por isso pedimos aos pais dos atletas que aconselhem os mesmos a
cumprirem com todas as indicações que lhes forem dadas pelo treinador e delegada.
Os atletas deverão levar:
 o cartão de cidadão,
 escova dos dentes/cabelo
 raquete de jogo
 Shampoo/gel de banho/pasta dos dentes em embalagens com o máximo de 100 ml
cada
 Outros (desde que caibam na mochila fornecida pela ATMA)
 Sapatilhas
 Uma muda de roupa
A ATMA fornece:


Mochila (até 50x40x20 cm)



Fato de treino



Calções



Polos



Toalha

A Presidente da direção da ATM Aveiro
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