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
2015/2016
09/01/2016

1 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE LOUROSA
1. Vimos por este meio informar que a ATMA renovou o protocolo com o Centro
de Formação de Lourosa para o ano civil de 2016.
2. Os horários de treino serão :
 De segunda a sexta feira das 18h00 às 20h30.
 Os atletas menores devem de ir sempre acompanhados por um adulto.
 Os mesmos são válidos de janeiro a junho e de setembro a dezembro de 2016.
 Qualquer outra necessidade, quer de Clubes, Instituições, treinadores ou
atletas, fora dos horários acima designados, devem contactar o responsável do
Centro – António Rato
3. O protocolo foi renovado tendo em conta que as obras para remodelar o teto
já estão prontas e as obras para as paredes, luz e os balneários estão em
andamento.
4. A verba a ser atribuída será de 100,00 € mensais para ajuda de custos (num
total anual de 1000,00 €). A verba foi aprovada na Assembleia Geral de 8 de
janeiro de 2016.

2 – APOIO EXTRA AOS CLUBES
1. Vimos por este meio informar que a direção da ATMA, após sugestão dada na
Assembleia Geral decorrida dia 8 de janeiro de 2016,

decidiu ficar

responsável pela entrega de bolas oficiais em todas as provas distritais, quer
de equipas, quer individuais, à exceção do CD de equipas de seniores
masculinos.
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2. Em cada prova será entregue uma bola, por equipa/atleta, a cada treinador,
que no final terá de as devolver, usadas ou partidas. Os Clubes que não
devolverem as bolas, as mesmas serão-lhes cobradas.
3. As bolas a serem fornecidas serão YASAKA 40+ (plástico).
4. Esta norma entre em vigor a partir do dia de hoje.

A Presidente da direção da ATM Aveiro
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