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Procº 6. 4

Ref.ª 432/2010

Data: 01 de Junho 2010

Assunto:
Convocatória - Estágio de Preparação para Campeonato da Europa de Triatlo Longo
Ex.mo(a) Senhor(a),
De acordo com o plano de actividades e em função dos Critérios de Selecção e das
programações individuais, vimos por este meio convocar os Atletas abaixo a tomarem parte no
estágio de preparação em altitude que irá decorrer no Centro de Estágio de Font Romeu,
França, entre os dias 02 e 24 Junho 2010 com vista à preparação do Campeonato da Europa de
Triatlo Longo que irá ter lugar em Espanha no dia 26 de Junho.
A convocatória para a competição em si será em breve ser divulgada.

Elites Masculinos
SÉRGIO MARQUES – C.D. “Os Águias” de Alpiarça”
PEDRO GOMES – Clube Olímpico de Oeiras

INFORMAÇÔES:
•

Todo o equipamento desportivo das selecções nacionais “Onda” deverá fazer parte da
bagagem e ser utilizado durante toda a estadia de acordo com as normas publicadas;

•

As bicicletas deverão ser devidamente embaladas de forma a serem transportadas de avião,
tentando cada atleta minimizar o peso total e volume a transportar;

•

Os Passaportes/BI deverão estar em dia e fazer parte da bagagem;

•

A viagem de ida será efectuado no plano de voos abaixo apresentado e o regresso será
efectuado na carrinha FTP utilizada pela SN Elite que irá viajar de Madrid para Font Romeu
no dia 07 de Junho;

PLANO DE VOOS (Ida):
Lisboa / Barcelona
Data: Quarta-feira, 02 JUN 2010
Hora de Partida: 09:30
Hora de chegada: 12:15
Número de voo: VY8461

Para qualquer dúvida ou assunto relacionado com a informação acima por favor
contactar:
Sérgio Santos

TLM: 963032195

e-mail: dtn@federacao-triatlo.pt

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

O Director Técnico Nacional

Sérgio Santos
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ATLETAS
Ver Convocatória

CLUBES
TODOS OS CLUBES

ENQUADRAMENTO FTP
JOSÉ LUÍS FERREIRA
DR. JOÃO PAULO ALMEIDA
BRUNO SALVADOR
LINO BARRUNCHO
ANA LEITE
ENQUADRAMENTO PARA O ESTÁGIO
SÉRGIO SANTOS*
TÂNIA LEIRIA**
*A partir de dia 07 de Junho conjuntamente com estágio preparação CE Elite;
** A partir de dia 14 de Junho conjuntamente com estágio preparação CE Elite.

