COMUNICADO
15-014
18.12.2015
Atribuição de provas nacionais
2015/16 – 3ª fase

1.

Atribuição de provas nacionais 2015/2016 (3ª fase)

A direção da FADU deliberou atribuir as seguintes organizações do
calendário de provas 201 5/2016, complementando as provas já atribuídas e
divulgadas nos Comunicados anteriores, com base nas candidaturas foram
sendo entregues e apresentadas à FADU.

1.1

Campeonatos Nacionais Universitários

Modalidade

Data

Local

Organizador

28 fevereiro

Braga

AAUM

Bodyboard

4/5 junho

Matosinhos

IPP

Duatlo

30 janeiro

Rio Maior

IPSantarém

Escalada (boulder)

a divulgar

Maia

U.Porto

Vela (raquero)

a divulgar

Aveiro

AAUAv

Atletismo (pista coberta)

1.1.1

CNU em parceria com Federações e outras estruturas

Modalidade

Data

Local

Organizador

BTT (XCO)

a divulgar

a divulgar

FPC-UVP

BTT (XCM)

a divulgar

a divulgar

FPC-UVP

Orientação (distância média)

19-22 maio

Aveiro

DE

10 junho

Peniche

FPT

Triatlo

1.2

Torneios Nacionais Universitários

Modalidade

Data

Local

Organizador

Bowling

19 maio

Évora

AAUE

Ténis de Praia

24 maio

Porto

IPP

1.3

Provas com Candidatura em aberto

Prova

Modalidade

CNU

Equitação

CNU

Orientação (BTT)

CNU

Orientação (estafeta)

CNU

Surf

CNU

Tiro (pressão de ar)

CNU

Vela (grand surprise)

Prazo de ca ndidatura

13 de janeiro de 2016
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2.

Guião do Documento de Candidatura

O documento de candidatura é enviado em formato digital para: desportivo@fadu.pt
Guião
1.
2.
3.

de candidatura: Provas Oficiais 2015/2016
Evento a que se candidata
Datas propostas (geral)
Apresentação da Entidade que se candidata
a. Designação, morada e contactos
b. Breve apresentação em texto
4. Constituição da Comissão Organizadora
a. Nomes, cargos na entidade, cargos na organização, contactos
b. Perspetiva de voluntários
c. Apoio médico (estrutura, staff e equipamentos)
5. Razões para a candidatura
a. Razões internas: o que a entidade pretende com a organização
b. Vantagens: o que de rel evante a organização tem para oferecer
6. Provas a que se candidata (modalidades)
(Nos concent ra dos , indi car as modalida des que se prete nde in cluir no pro gra ma )

7.

Programa desportivo detalhado
a. Proposta de calendário e local de cada prova
8. Descrição das instalações disponíveis (por instalação)
a. Designação
b. Proprietário ( Anexar: Decl aração de cedência de Instalações )
c. Morada, coordenadas, contactos , página de internet
d. Características (ti po de pi so, n º balne ários parti cipan tes, nº bal neário s
árbit ros, posto mé di co, ca pacida de banca da, estaciona mento e a cesso,
ano construção , ti po ma rca dor, fotografias … )

e. Disponibilidade de horários
f. Modalidades que habitualmente utilizam a instalação
g. Modalidades a utilizar na prova
9. Programa social
a. Proposta de programa/iniciativas socioculturais
10. Logística
a. Acreditaç ão: onde e como (proposta)
b. Alojamento: onde e a que preços
c. Alimentação: onde e como
d. Transportes internos : onde e como
e. Mapa geral com indicação das instalações desportivas,
alojamentos, alimentação e outros pontos de interesse
11. Apoios à organização
a. Institucionais
b. Privados
12. Orçamento (previsão de rendimentos e gastos)

Com os melhores cumprimentos

Manuel Veloso
Secretário-geral
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