Lisboa, 29 de Abril de 2014

Assunto: Convocatória para o Campeonato Nacional de Sub-21
Exmos. Associados da ATLX,
Com vista à participação no Campeonato Nacional de Sub-21, a realizar no dia 10 de Maio de 2014, em Gaia,
vimos por este meio divulgar a convocatória da Associação de Taekwondo de Lisboa.
Estão convocados os atletas, que participaram no Campeonato Distrital sub-21 de Lisboa e que obtiveram o
1º e 2º lugar no respectivo escalão e categoria. São suplentes os atletas que obtiveram o 3º lugar (em primeira
instância os que perderam com o campeão distrital, em segunda instancia os que perderam com o vicecampeão).
Devem estes atletas estar regularmente inscritos na ATLX – Associação de Taekwondo de Lisboa e na FPT –
Federação Portuguesa de Taekwondo, possuir o seguro federativo de competição (13€) e ter um atestado
médico desportivo válido.
Peço especial atenção a todos os atletas apurados que por qualquer motivo não possa competir, ou abdique
da sua participação, deve fazê-lo até dia 01 de Maio, para que se possa inscrever o suplente. Os clubes dos
atletas suplentes serão avisados caso o atleta apurado no seu peso abdique de participar.
Assim para que possam ser regularmente inscritos nesta prova, devem os responsáveis técnicos:
•

Proceder ao pagamento da inscrição através de transferência bancária para a ATLX no valor de
10,00 €uros por atleta. (NIB: 0010 0000 44849060001 16).

•

Enviar um e-mail para combate@atlisboa.pt até dia 01 de Maio com cópia do comprovativo de
transferência bancária e confirmar a disponibilidade de participação dos atletas convocados e dos
suplentes.

•

Garantir que o atleta tem o exame médico desportivo válido e as condições regulamentares para
competir no torneio em causa.

Informo nos termos da decisão da Assembleia-geral da ATLX, decidiu o pagamento da inscrição dos atletas
nas provas nacionais é da responsabilidade do clube, não se devolvendo qualquer verba pela sua
participação.
Com os melhores cumprimentos.
_____________________
Pedro Valentim
Director Técnico da ATLX
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