GALA DO DESPORTO
NORMAS PARA ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS

Preâmbulo
O Município de Resende institui o evento denominado “Gala do Desporto” integrando todas
as coletividades desportivas do concelho que possuam competição, numa cerimónia onde serão
galardoados todos os atletas que se destacaram ao longo de cada época desportiva, a qual será
realizada em local, data e hora a designar pelo Presidente da Câmara.

I – Objetivos
O objetivo primordial desta cerimónia será juntar toda a comunidade desportiva reforçando
laços de colaboração entre associações de forma a potenciar o desporto no concelho de
Resende.
São objetivos secundários:
•

A promoção das diferentes modalidades desportivas presentes no Município;

•

A celebração dos feitos alcançados pelos atletas e clubes ao longo do ano;

•

O desenvolvimento de valores como a camaradagem, o desportivismo, o empenho
e a honra;

•

A promoção da socialização entre os atletas de diferentes modalidades e escalões
etários;

II – Categorias – Prémios
Todos os prémios entregues aos atletas serão oferecidos pelo Município, sendo distinguidos os
seguintes níveis:
•

Atleta do Ano: empenho; relação pessoal com colegas e treinadores; assiduidade;
prestação desportiva;

•

Atleta Revelação do Ano: atleta com a maior evolução desportiva e social ao
longo da época;
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Os atletas serão agrupados nas seguintes faixas etárias:
•

Escolinhas;

•

Infantis;

•

Iniciados;

•

Juvenis;

•

Juniores;

•

Seniores

Em todos os escalões etários serão distinguidos o “atleta do ano” e o “atleta revelação do
ano” para cada associação desportiva.

III – Convidados
Pretendendo que este evento seja o expoente do desporto no concelho, o Município convidará
em cada cerimónia algumas personalidades do mundo do desporto a estarem presentes na
mesma.

IV – Procedimentos
•

As coletividades devem informar a organização de quais os escalões etários a que se
candidatam;

•

Todas as coletividades devem selecionar apenas 1 atleta de cada escalão etário para cada
categoria;

•

Devem também fazer chegar à organização as fotos, os nomes e o currículo desportivo
preenchido, dos vencedores (Anexo I);

•

Devem enviar fotografias ou vídeos das atividades do clube ao longo da época desportiva;

•

Devem enviar informação sobre a história do clube e sobre a sua atualidade (Anexo II);

•

Esta informação deve chegar à organização até 10 dias úteis antes da data marcada
para a cerimónia;

•

O Município entregará convites para o evento às coletividades que os deverão distribuir
pelos encarregados de educação dos seus atletas.
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ANEXO I
Currículo Desportivo do Atleta
Dados Pessoais
Nome:
Idade:
Profissão:
Escola:

Freguesia Residência:
Ano de Escolaridade:

Dados Desportivos
Clube Atual:
Posição (se aplicável):
Títulos:

Modalidade:
Tempo de Prática:
Clubes Anteriores:
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ANEXO II
Informação do Clube
Nome Clube:
Data Fundação:
Presidente Fundador:
Presidente Atual:
Modalidades:
Escalões:
Recinto de Competição:
Palmarés:

Nº Atletas:

OBS:
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