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1. DIRECÇÃO
1.2 – DEPARTAMENTO TÉCNICO
1.3 - Serão autorizados a participar nas competições internas da A.A.I.F., Atletas,
Técnicos, Dirigentes, que estejam devidamente inscritos e listados no portal da Federação de
Andebol de Portugal.

1.4 – A Direcção Associação comunica a todos os Atletas, Dirigentes e público em
geral, interessados em frequentar o Curso para Treinadores de andebol de Grau 1, poderão
inscrever-se na sede da Associação de Andebol de 2ª a 6ª Feira das 11h00 ao 12h00, ou
então enviando por fax através do nº 292392333. Mais se informa que ainda não há data
certa da realização deste Curso, por isso a importância da inscrição dos possíveis
interessados para se poder definir uma data o mais cedo possível.

Neste seguimento informam-se todas as Associações Regionais, para a
importância de informarem os interessados em frequentar o Curso acima descrito, e para
poderem ter toda a formação respeitante a este Curso, deverão inscrever-se e participar no
Ciclo Cientifico de 25 Horas para Treinadores de Grau I de andebol, que está já a decorrer via
e-learnig no portal da Formand (www.formand.pt), através deste portal podem – se inscrever
nesta formação seguindo todos os passos descritos no mesmo.
Relativamente e na sequência destas formações, esta Associação na organização
deste Curso, também pretende levar a efeito o Ciclo Cientifico de 75 Horas, mas para
Treinadores de Grau 2, ou aqueles que pretendam tirar este mesmo Grau, para tal poderão
inscrever-se, já no portal acima indicado, de referir que esta formação é uma parte e-learning,
outra assistida, e conta para os requisitos exigidos para tirar o Curso de Treinador de andebol
Grau 2. Obs.: É importante, todos os interessados das Associações Regionais se
inscreverem nestas formações, e nesta última, para que esta Associação possa organizar a
mesma, juntamente com o Curso de Treinadores de andebol Grau 1.

¾ Resultados de Jogos:

Torneio de Encerramento de Juvenis/Juniores Masculinos;
Sábado – 12 de Abril de 2008, Pavilhão Desportivo da Horta, 1ª Jornada 1º Jogo:
10h30 – SC Horta Juv. -

21

X SC Horta Jun. -

29

Campeonato Estúdios Saraiva de Infantis Masculinos;
Sábado – 12 de Abril de 2008, Pavilhão Desportivo da Horta, 3ª Jornada 3ºJogo:
15h30 – SC Horta (A) - 16

¾

X SC Horta (B) - 19

Marcação de Jogos

Torneio de Encerramento de Infantis Masculinos;
Sábado – 19 de Abril de 2008 Pavilhão Desportivo da Horta, 1ª Jornada 1º Jogo:
16h30 – SC Horta (A) X SC Horta (B)

Torneio de Encerramento de Iniciados/Juvenis Masculinos;
Sábado – 19 de Abril de 2008 Pavilhão Desportivo da Horta, 2ª Jornada 2º Jogo:
10h00 – SC Horta Inic. X SC Horta Juv.

A DIRECÇÃO

Horta, 15 de Abril de 2008

Poderá acompanhar toda a actividade da Associação
de Andebol da Ilha do Faial, através do nosso Blog:
aaif.blogspot.com
onde
todos
os
adeptos
da
modalidade poderão deixar os seus comentários ao
andebol Faialense.

