Clube Náutico de Abrantes
Departamento de Basquetebol

Época 2014/2015 – Nota Informativa nº 1 – 11 de Agosto de 2014
Para conhecimento de jogadores e encarregados de educação informamos o seguinte:

1. Calendário Escolar do Ensino Básico e Secundário
1º Período: Início – entre 11 e 15 de Setembro de 2014
Fim – 16 de Dezembro de 2014
2º Período: Inicio – 5 de Janeiro de 2015
Fim – 20 de Março de 2015
3º Período: Início – 7 de Abril de 2015
Fim – 5 de Junho de 2015 (6º, 9º, 11 e 12º anos) ou 12 de Junho de 2015

2. Escalões Etários
Escalões
Sub 8
Sub 10
Sub 12
Sub 14
Sub 16
Sub 18
Sub 19
Sénior

Masculinos
Femininos
Nascidos em 2007, 2008 e 2009 (após completar 6 anos)
Nascidos em 2005 e 2006
Nascidos em 2003 e 2004
Nascidos em 2001 e 2002
Nascidos em 1999 e 2000
Nascidos em 1997 e 1998
--------Nascidos em 1996, 1997 e 1998
Nascidos em 1996 ou antes
Nascidos em 1995 ou antes

3. Inscrições
Os jogadores (as) devem proceder à sua inscrição a partir do dia 1 de Setembro na sede do clube no
horário das 17h30 às 19h00, para o efeito deverão ser portadores dos documentos a baixo indicados.
Os menores devem ser acompanhados pelo respectivo encarregado de educação.
Os documentos deverão ser preenchidos em letra maiúscula e legível.
Não serão aceites inscrições incompletas.
Documentos do jogador:

Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte
Número de Identificação Fiscal (Contribuinte)
1 Fotografia tipo passe (deve ser enviada preferencialmente por email)

Documentos do Enc. Educação: Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Passaporte
Impressos a preencher:

Formulário Inscrição FPB Modelo 1
Ficha de Sócio/Atualização de Dados
Ficha de Utente 2014

Valores a cobrar:

5,00€ (inscrição de sócio, para primeira inscrição)
9,00€ (quota anual do clube, a pagar no ato de inscrição)

Página 1

Clube Náutico de Abrantes
Departamento de Basquetebol

Época 2014/2015 – Nota Informativa nº 1 – 11 de Agosto de 2014
4. Anuidade
Plano de Pagamento
Na inscrição
Outubro a Junho
Sub 12, Sub 14 e Sub 16
105€
15€
10€ / mês
Poderão ser aceites outros planos de pagamento ou concedidas isenções aos jogadores em situações
de dificuldade económica comprovada;
O primeiro irmão beneficia de um desconto de 10%, o segundo e seguintes 20%;
Um elemento do agregado familiar tem de fazer a sua inscrição de sócio do clube.
Escalão

Total Anual

5. Formas de Pagamento
Os valores podem ser liquidados das seguintes formas:
Cheque ou dinheiro a entregar ao diretor ou treinador da equipa em envelope com indicação exterior do
nome do jogador e valor pago;
Cheque ou dinheiro a entregar na sede;
Transferência bancária para o NIB 0046 0252 00600048327 33, com envio de comprovativo para o
correio eletrónico geral@cnabrantes.pt.

6. Mapa de Treinos
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12M
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ESCOLA SECUNDÁRIA DOUTOR SOLANO DE ABREU
12F
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Os treinos serão de acordo com o mapa e iniciam-se na primeira semana de Setembro.
Até ao início do ano letivo os horários dos treinos poderão ser outros, sendo os jogadores informados
dessas alterações no primeiro treino.

7. Subidas de Escalão
As subidas de escalão serão determinadas pelo departamento com base no trabalho nos treinos e jogos,
desenvolvido pelos jogadores nas épocas anteriores e ao longo da presente época, tendo também em
conta as necessidades das equipas.
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8. Exame Médico Desportivo
O Exame Médico Desportivo é válido por um ano, terminando a sua validade no mês de aniversário.
Os jogadores podem realizar o exame junto do médico de família (ou outro) e assegurar que o mesmo seja
entregue nos serviços do clube no mês de aniversário, ou optar por uma clinica privada onde o exame é
efetuado e entregue na hora.
O clube está a negociar com uma empresa a realização de exames médicos durante o mês de Setembro,
devendo os interessados manifestar esse interesse através de email.
Um jogador cujo exame médico caduque durante a época e não entregue um novo exame, em
tempo útil, fica responsável por todas as penalizações que daí possam advir.
Não serão aceites inscrições de jogadores que não tenham exame médico válido.

9. Basket Campus Abrantes 2014
Durante os dias 25 a 29 de Agosto irá decorrer, no Pavilhão da Escola Secundária Doutor Solano de
Abreu, um campo de treino, sendo a participação gratuita para os jogadores masculinos e femininos
nascidos entre 2001 e 2005.
Todos os amigos indicados por jogadores também beneficiam da frequência gratuita das atividades.
As inscrições para este campus devem ser feitas no site do clube, podendo convidar todos os amigos
interessados em jogar basquete, servindo este campo, não só para melhorar as capacidades dos
participantes, mas também como forma de recrutar novos elementos para as equipas.

10. Reunião
No dia 13 de Setembro pelas 17h30 no auditório do Estádio Municipal de Abrantes será realizada uma
reunião para os encarregados de educação de todos os jogadores de basquetebol do clube, servindo para
dar informações sobre a época e para esclarecer dúvidas que possam existir, pelo que agradecemos
desde já a vossa presença.

11. Dia da Apresentação do Basquetebol
O dia 27 de Setembro vai ser reservado para apresentação das várias equipas do clube, durante todo o dia
decorreram várias actividades incluindo sessão fotográfica com foto do grupo.
O programa detalhado será divulgado posteriormente.

12. Documentação
A documentação referente ao Basquetebol, nomeadamente fichas de inscrição de sócio, de utente, da
federação, condições e procedimentos do seguro, mapas de treinos, calendários de jogos, etc, encontra-se
disponível em:
www.cnabrantes.pt no link Documentos;
Facebook - “CNAbrantes Basquetebol” (https://www.facebook.com/groups/1524580234427885/).
Os esclarecimentos podem ser solicitados através do correio eletrónico do departamento
basket@cnabrantes.pt.
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