Com o objectivo de promover o desenvolvimento contínuo da modalidade de Squash, formar jovens atletas de Squash e
encorajar os jovens para a prática da modalidade e melhorar sua aptidão física, a Escola de Squash Juvenil de Macau
organizará o dia de selecção de talentos, através de provas de avaliação, e posteriormente a inscrição, no sentido de
seleccionar jovens com talento para a modalidade, de acordo com a decisão técnica do júri, nos cursos com treinos
sistemáticos. Os resultados de admissão, serão publicados no dia 7 de Dezembro de 2018 através do website do Instituto do
Desporto e no expositor do campo do Centro de Bowling－Salas de Squash.
Organização: Instituto do Desporto e Associação de Squash de Macau
Destinatários: Residentes de Macau nascidos entre os anos de 2005 e 2012
Data e horário de selecção: 25 de Novembro (Domingo) de 2018, das 16h00 às 18h00
Local da selecção: Centro de Bowling－Salas de Squash
Informação para os participantes:
Deverão ser portadores de bilhete de identidade ou cartão de estudante, vestir fato de treino e sapatos de desporto adequados
para participar nas actividades nas Salas de Squash. A prova incluirá itens para avaliação da capacidade de reacção, agilidade,
técnica e capacidade física. A inscrição será apenas para os candidatos que forem admitidos.
Período e local de inscrição:
Das 14:00h às 21:00h de 15 de Dezembro (Sábado) e das 09:00h às 21:00h de 16 de Dezembro (Domingo) - Pavilhão Polidesportivo
de Tap Seac.
Das 09:00h às 13:00h e das 14:30h às 17:30h de 17 a 28 de Dezembro, 2018 (de segunda a sexta-feira) nas horas de expediente
-Instituto do Desporto.
Os candidatos que forem admitidos, deverão apresentar ao Instituto do Desporto o boletim de inscrição devidamente
preenchido, cópia do BIR, uma fotografia recente e a taxa de inscrição, durante o período acima referido para inscrição no local
designado. As inscrições terminarão quando atingirem o limite estabelecido. Os boletins de inscrição poderão ser descarregados
no website do Instituto do Desporto, ou adquiridos na sede e nas instalações afectas ao ID.
Duração do curso: 5 de Janeiro a 15 de Dezembro de 2019 (excepto feriados obrigatórios)
Taxa de inscrição: MOP$100.00
Número de seleccionados: 32
Local: Centro de Bowling－Salas de Squash
Horário das aulas:
Turmas

Horário

Vagas

Turma 1 – Básica 7 - 10 anos
(2009 – 2012)

Sábados 13:00 – 14:30

8

Turma 2 – Básica 11 - 14anos
(2005 – 2008)

Sábados 14:30 – 16:00

8

Turma 3 – Básica 7 - 10 anos
(2009 – 2012)

Domingos 13:00 – 14:30

8

Turma 4 – Básica 11 - 14anos
(2005 – 2008)

Domingos 14:30 – 16:00

8

Monitores : Monitores experientes da Associação de Squash de Macau
Para conhecimento dos alunos:

1.A Organização fornecerá as bolas e raquetas de Squash.
2.Os alunos devem cumprir as instruções dos monitores. A repetição das infracções pode implicar a desqualificação do infractor, depois de ouvidos
os monitores.
3.Será marcada falta aos alunos que se apresentem nas aulas 5 minutos após o início das mesmas. A acumulação de 3 faltas poderá implicar a
desqualificação do aluno, depois de ouvidos os monitores.
4.Considera-se apenas válido o boletim de inscrição assinado pelos encarregados de educação.
5.A ausência por motivo pessoal, e a suspensão das aulas por motivos meteorológicos, não justificam o reembolso da taxa paga e a compensação da
aula.

As informações detalhadas estão à disposição no website: www.sport.gov.mo

Telefone de Informações:28236363

