CIRCULAR Nº 023/19
ASSUNTO: Informação participantes EO Odivelas 2019
Lisboa, 29 de Janeiro de 2019
Exmos. Senhores,
Vimos por este meio informar sobre os procedimentos de participação em European Open
Men Odivelas 2019
Acreditações: todos os atletas e treinadores (convocados e expensas próprias) podem levantar
as suas acreditações e as senhas de refeição para participar no EO Odivelas a partir das 18:00
horas do dia 01-02-2019, junto ao Professor José Robalo no hall da receção do hotel Ramada
(antigo Olaias Park Hotel), Av. Eng. Arantes e Oliveira 9, 1900-221 Lisboa.
Vão estar também presentes os treinadores nacionais para esclarecer qualquer tipo de
dúvidas inerentes à competição.
Para os treinadores que não podem deslocar-se ao local acima referido, e atletas que
combatem no dia 03-02.2019 (Domingo), podem levantar as suas acreditações no sábado a
partir das 07:45 junto à entrada dos atletas do Pavilhão Multiusos de Odivelas (local da prova),
junto da D. Lurdes Santa Marta.
Atletas alojados no Hotel: relembramos que o alojamento só está assegurado para os atletas
que o solicitaram e já obtiveram resposta. O check-in pode ser feito a partir das 15:00 horas do
dia para qual pediram alojamento (a refeição começa com o jantar do dia de check-in). Para
fazer check-in basta dirigir a receção do Hotel e apresentar o documento de identificação.
Pedimos o favor de não se dirigir a acreditação da prova uma vez que esta é feita apenas por
uma pessoa, previamente indicada, por seleção.
Para mais informações pedimos que
secretaria@fpj.pt ou telefone: 213931630

contactem

por email

sergiu.oleinic@fpj.pt;

Com os melhores cumprimentos e cordiais
Saudações Desportivas
O Presidente da FPJ

Jorge Fernandes
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