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ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO
Comunicado Oficial Nº. 03 – 2017/2018
Data:30/11/2017

Assuntos: - Filiação de Clubes na A.A. de Aveiro e FPAtletismo época 2017/2018
- Video Finish
- Protocolos colaboração
- Livro de Atividades
- Participação de atletas em provas noutras Associações
- Dorsal época 2017/2018
- Entrega de fichas para as competições na AA Aveiro
FILIAÇÃO DE CLUBES NA AA AVEIRO
Informamos todos os Clubes que, devem fazer o preenchimento do boletim de filiação e respetivo
pagamento conforme consta nos Estatutos “Regulamento de Filiação) Capitulo II da filiação, Artº 2º
alínea a) e b),.
Só poderão participar nos campeonatos os Clubes filiados com a entrega oficial do Boletim de filiação
desta Associação para a época 2017/2018.
VIDEO FINISH
Damos a conhecer a todos os nossos filiados que o Video Finish avariou e neste momento encontra-se
em reparação na Bélgica. Aguardamos com insistência a sua chegada para as primeiras competições
em caso de não chegar faremos com a nossa aplicação.
PROTOCOLOS
Foram assinados três protocolos na Gala um dos quais todos os atletas filiados, treinadores e diretores
possam consultar a Nutriente Original com 10% de desconto, situado na Estrada de S. Bernardo nº. 73
– S. Bernardo/Aveiro.(Contacto 927721485)
Têm as especialidades (Nutrição, Psicologia, Osteopatia, Terapia da Fala e Coaching – Desportiva)
LIVRO DE ATIVIDADES
Renovamos a todos os Clubes filiados na A.A. Aveiro e respetivos departamentos técnicos que, os
pedidos para inclusão de provas nos programas/horário época 2017/2018, terão que dar entrada até
ao dia 20 de cada mês.
Após a saída do livro de atividades não podemos dar abertura a pedidos, reservando o direito a casos
excecionais de tentativas de recordes nacionais ou marcas muito próximas de mínimos para
competições internacionais.
PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM PROVAS NOUTRAS ASSOCIAÇÕES
A participação de atletas dos Clubes filiados na A.A. Aveiro em competições organizadas pelas nossas
congéneres carece do seguinte:
Autorização via Associação a que pertencem.
Todos os pedidos terão que estar formalizados: nome do Clube, nome do Atleta (primeiro e último),
Ano de nascimento, prova que vai participar e melhor marca.
Receção das inscrições até às 12H00 de quarta ou quinta-feira que antecede a competição, conforme
regulamento.
DORSAL ÉPOCA 2017/2018
A Associação Atletismo de Aveiro, chama a atenção dos Senhores Diretores e Técnicos dos Clubes
filiados nesta Associação a importância da utilização do dorsal durante a época.
Não é autorizado números manuscritos e o uso reiterado de fotocópias só em último caso e com o
custo de 1 €.
ENTREGA DE FICHAS PARA COMPETIÇÃO NA A.A.AVEIRO
Os regulamentos das respetivas competições são bem elucidativos na apresentação no secretariado
com 30 minutos antes do início das respetiva prova.
Esperamos que, 2017/2018 sejam cumpridores para não obrigar a refazer tudo de novo com a
agravante dos horários das competições não serem cumpridos.
Direção/Departamento Técnico

