ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL

Instituição de Utilidade Publica
Medalha de Bons Serviços Desportivos 1984
Fundada em 1920
CIRCULAR Nº. 8 - 2013/14
Distribuição: Clubes Polo Aquático
1. Mapa de Disciplina:
Para efeitos de informação/notificação, segue em anexo o mapa de disciplina
nº.14-2013/14.
2. CR Juvenis Masculinos:
Devem consultar o site da ANNP, a saber:
- Em virtude da realização do Estágio Nacional da FPN de Natação Sincronizada
(3 dias), em Felgueiras, encontra-se publicado a nova calendarização da 15ª.
Jornada;
- Informamos que o Amarantus AC efetuou 2 (duas) faltas de comparência
nesta competição, jogos 181 e 210, pelo que foi regularmente excluído da
prova;
- Ajustamento horário do jogo 235 da 18ª. Jornada.
3. Direção do Colégio de Lamas (Piscina Col. Lamas):
A Direção do Colégio de Lamas, comunicou a esta ANNP que não poderá
disponibilizar a sua piscina à Secção de Polo do Aquático do Clube, para a
realização das jornadas abaixo indicadas, em virtude da mesma ter de ser
utilizada para actividades extra desportivas.
Assim, agradecemos aos Clubes envolvidos que possam disponibilizar as suas
instalações para a realização de:



CR Cadetes Misto – 17ª. Jornada – 17/5/2014 ;
CR Juvenis Masculinos – 17ª. Jornada – 31/5/2014;

4. Atas de Jogo (Envio para a ANNP):
A ANNP disponibiliza ao seu corpo de arbitragem envelopes já selados e
endereçados à ANNP, para que os mesmos possam enviar as mesmas, sendo
esta atuação uma sua responsabilidade.
Para complemento de uma melhor organização, esta ANNP também pretende
disponibilizar a mesma situação aos Clubes, possibilitando o reforço da
funcionalidade do envio da cais da piscina.
Agradecemos aos Clubes (Secções de Polo) que procedam ao seu
levantamento, ou pedido de envio, junto da ANNP.
Com os nossos cordiais cumprimentos
Porto, 11 de Abril de 2014
Mário Cerqueira
Secretário Geral
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