
Associação de ____________ 

Relatório trimestral dos Treinadores do ano_______ 

1. Dados individuais do treinador 

Nome:  Profissão 

Actual 
 

Entidade do 

trabalho: 
 

Relatório 

trimestral 

□ Janeiro－Março（apresentar antes de 7 de Abril） 

□ Abril－Junho（apresentar antes de 7 de Julho） 

□ Julho－Setembro（apresentar antes de 7 de Outubro） 

□ Outubro－Dezembro（apresentar antes de 31 de Janeiro do próximo ano） 

Período e conteúdo 

de trabalho 

（Caso exista 

horário de vários 

treinos ou trabalhos 

de associação, é 

favor mencionar） 

Mês：  

Data e hora：  

Local：  

Conteúdo：  

Teve frequentado cursos (a fim de 

elevar conhecimentos profissionais) no 

corrente ano 

Curso  

Diploma Sim □ (anexar a cópia) / Não □ 

2. Dados dos atletas da selecção 

Número de atletas Total:  M:  F:  

Lista dos atletas 

subsidiados 

 

  

Lista dos atletas não 

subsidiados 
  

Atletas lesionados 

no corrente trimestre 

(apresentar lista) 

  
Acompanhado pelo 

CMD Sim □ / Não □ 

Já feito o Exame 

Médico-Desportivo 

Anual 

  

Ausência do  

Exame 

Médico-Desportivo 

Anual 

Lista: 
 

 

Pedido de novo Sim □ / Não □ 

Competições em preparação / Dados das competições que irá participar nos próximos 3 meses（Designação da 

competição, data de realização, número de atletas participantes e resultados previstos）: 

 

 

 

 

  
  

Assinatura do treinador：                         Confirmação do Presidente ou  

representante da Direcção：                      Data：            



Associação de ____________ 

Relatório trimestral dos Treinadores do ano_______ 

3. Situação geral de treinos da selecção 

（1）Análise da situação geral dos atletas（Descrever em pelo menos de 200 palavras a análise dos atletas não 

subsidiados dirigidos pelo treinador） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）Análises individuais dos atletas（apresentar em anexo o relatório de análise de cada atleta subsidiado 

dirigido pelo treinador e respectivo plano de participação anual de eventos） 

4. Dificuldades encontradas nos treinos e proposta de resolução（apresentar em anexo） 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Competições do presente trimestre / situação de treinos 

 Designação da Competição (Local) Data Classificação/Resultado 

Competição□ / Treino□ 
 

 
  

Competição□ / Treino□ 
 

 
  

Competição□ / Treino□ 
 

 
  

Competição□ / Treino□ 
 

 
  

※ Nota: 
1. É favor preencher detalhadamente o conteúdo de treino e assinar pelo treinador； 

2. Será obrigatoriamente a apresentação do registo de presença dos treinadores e atletas no relatório； 

3. Se não houver espaço suficiente para preencher, poderá adicionar em anexo。 

 

Assinatura do treinador：                         Confirmação do Presidente ou  

representante da Direcção：                      Data：            

     

 


