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1.

Atribuição das Fases Finais 2016/2017

A Direção da FADU decidiu atribuir a Organização das Fases Finais da época
de 2016/2017 à candidatura da Associação Académica de Coimbra, única
candidatura apresentada.
Este evento terá lugar em abril de 2017 e integra no seu pr ograma todas as
Fases Finais de modalida des coletivas com zonas de apuramento e o CNU
Direto de Rugby 7 feminino.
A organização de outras prov as, integradas no programa das Fases Finais,
está sujeita à 2ª fase de candidaturas .

2.

Candidatura a Provas Nacionais 2016/2017 (2ª fase)

Encontra-se aberto o período de candidatura aos CNU diretos concentrados
(equipas e individuais) e os restantes CNU diretos e Eventos Nacionais
Universitários (TNU’s). Nesta fase não estão abertas candidaturas a provas
de apuramento.

2.1

CNU diretos concentrados

As candidaturas aos CNU Concentrados têm de ter no mínimo 6 modalidades a
serem realizadas num máximo de 1 semana, dentro do seguinte período:
Concentrados Equipas – entre 8 e 18 de dezembro de 2016.
Concentrados Individuais – entre 15 e 28 de maio de 2017 .

2.2

CNU diretos/TNU

As candidaturas podem propor a organização concentrada de provas, para o
mesmo período, de acordo com as seguintes regras:
- Máximo até 3 provas;
- Deve ser indicada ordem de preferência;
- As candidaturas podem não ser atribuídas à totalidade das provas propostas;
- Estas candidaturas são preferenciais, para decisão de atribuição.

2.3
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3.

Entidade

Documento de Candidatura

O documento de candidatura deve seguir o guião a seguir apresentado e
deve ser enviado em formato digital para: desportivo@fadu.pt .
1

Sempre que a candidatura seja a uma prova com financiamento a 100%, o
clube candidato deve indicar esse facto, bem como a descrição das
condições que garante e uma proposta de preços de inscrição.
Guião
1.
2.
3.

de candidatura a provas oficiais 2016/2017
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 relevante 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 médi co, ca pacida de banca d a, 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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