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Campeonato Natação Adaptada 2013

No fim-de-semana de 12 e 13 de janeiro de 2013, nas Piscinas Municipais de
Santa Maria da Feira, decorre a 6ª edição da Competição de Natação
Adaptada.
A primeira jornada irá começar no sábado a partir das 15h00 até as 18h00,
terminando no dia seguinte por volta do 12h00.
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Campeonatos Nacionais Natação de Inverno 2013

A ANDDI-PORTUGAL vai organizar, com o apoio da Câmara Municipal de Estarreja e da CERCIESTA, os “CAMPEONATOS NACIONAIS INDIVIDUAIS DE NATAÇÃO DE INVERNO 2013, a ter lugar nos próximos dias 16 e 17 de fevereiro,
no Complexo de Piscinas Municipais de Estarreja. Esta prova é aberta a todas as áreas de deficiência. Contudo, os
nadadores das outras ANDD’s participarão como “Extra”, recebendo no final a medalha de participação.
As inscrições têm de dar entrada impreterivelmente até ao dia 21 janeiro 2013 na ANDDI.
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Curso de Arbitros de Boccia
A PCAND, com a colaboração da
FCDEF-UC (Faculdade de Ciências
do Desporto e Educação Física da
Universidade de Coimbra), irá
organizar um Curso de Árbitros de
Boccia de nível II, nos próximos dias
15 e 16 de janeiro de 2013.
A formação terá uma componente
teórica e prática. A primeira terá
lugar nas instalações universitárias
da referida instituição, sendo
concluída com um teste de conhecimentos adquiridos. Quanto à
componente prática, constará do
exercício das funções de arbitragem
da modalidade em competições
organizadas pela PCAND.

Esta formação terá como objectivo a formação de árbitros nas zonas centro e
sul do país, no sentido de dar resposta às solicitações da PCAND para as
competições que organiza a nível nacional.
Para mais informações visite o site da PCAND: www.pcand.pt
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Segunda Edição do Campeonato Juvenil de Goalball

A primeira jornada terminou com os Imparáveis a liderarem a tabela classificativa, com 3 pontos e um diferencial de dez
golos positivos, entre marcados e sofridos. Também com 3 pontos eficaram as equipas Legendary Players, Perfect Team
e Actor Vale, equipa com mais um jogo realizado em relação às restantes. A fechar a tabela, ainda sem qualquer ponto,
encontram-se Os Pequeninos e Os Monteiros.
Na tabela dos melhores marcadores, destaque para o primeiro lugar de Tomás Delfim, dos Legendary Players, com 11
golos, seguido por Daniel Gomes da Perfect Team, com 7, e por Nelson, d’Os Monteiros, com 6.
A próxima jornada do segundo Campeonato Juvenil de Goalball está marcada para o dia 26 de janeiro. À semelhança
da primeira, a próxima ronda, assim como as restantes, terá lugar no pavilhão municipal da Ajuda, em Lisboa.
Parceiros institucionais

Parceiros oficiais
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