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 5
2013/2014
10/09/2013

1 – CENTRO DE TREINOS LOUROSA/AVEIRO
Na sequência da Circular nº 7 de 2012/2013, vimos por este meio informar
que os horários de treino do Centro de Treinos Lourosa/Aveiro, para a época
2013/2014 são:
 De segunda a sexta feira das 15h30 às 17h30. Os atletas menores devem de ir
sempre acompanhados por um adulto.
 De segunda a quinta feira, das 18h00 às 21h00. Os atletas menores devem de
ir sempre acompanhados pelo seu treinador.

2 – CENTRO DE TREINOS
Todos os Clubes de Aveiro podem se inscrever como Centro de treinos de
Aveiro e assim conseguirem uma verba da ATMA para ajudar nas despesas de
limpeza e afins, desde que cumpram os seguintes requisitos:
 Ser Clube Formador, com certificado da FPTM.
 Ter capacidade para, no mínimo, 8 mesas de treino, com as medidas mínimas
de 6mx4m.
 Ter horário de treino de pelo menos 2 horas diárias, com um treinador à
disposição dos Clubes que queiram usar o espaço.
 Ter horário de treino de pelo menos 2 horas diárias, para os treinadores dos
outros Clubes do distrito, que queiram usar o espaço.
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 Disponibilizar o espaço para provas nacionais ou internacionais, com um
mínimo de 6 áreas de jogo com 7mx5m e bancada de acordo com as áreas de
jogo.
 Disponibilizar o espaço para as provas distritais.
 Ter atletas inscritos em todas as classes jovens.
 Todo o trabalho logístico é da responsabilidade do Clube.
 Cumprirem com as obrigações do protocolo, já mencionadas na Circular nº7
de 2012/2013.
 O valor que a ATMA atribuirá será estipulado de acordo com as condições de
treino e com o seu Orçamento anual.
 Caso hajam várias candidaturas a este projeto, a decisão da atribuição do
Protocolo seguirá os seguintes parâmetros:
 Localização ( 1 Centro de treinos por cada Concelho de Aveiro )
 Quantidade de Clubes existentes nesse Concelho.
 Qualidade das condições treino.
 Treinador com grau 2.
 A ATMA atribuirá os protocolos de acordo com as suas capacidades
financeiras.

A Presidente da direção da ATM Aveiro
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