São Paulo, 7 de julho de 2021.
Oficio Circular nº 003 / 2021.
Às
Entidades Filiadas e Vinculadas à FAP
Ilmo. Srs.
Delegados, Diretores e Técnicos.
Prezados Senhores,
A Federação Aquática Paulista – FAP vem informar a programação do
Campeonato Paulista Absoluto de Natação de Inverno – Paulistão FAP 21,
a ser realizado na piscina de 50 metros da Associação Bauruense de
Desportos Aquáticos – ABDA, situada na Rua Fabio Geraldo 3-50, Jd Terra
Branca – Bauru-SP.
Para acesso às dependências da ABDA, as equipes deverão enviar ofício
em Papel Timbrado da entidade, contendo nome completo e função de
toda Comissão Técnica e seus dirigentes, sendo estritamente proibida a
presença de pessoas não credenciadas nas dependências da ABDA.
Enviar para natacao@aquaticapaulista.org.br

PROGRAMAÇÃO
13 de julho de 2021 – terça-feira
9h às 12h
Treino de reconhecimento da piscina - INFANTIL.
15h às 17h30
(MEDIANTE AGENDAMENTO).
18h

Congresso Técnico – On line via Google Meet.
(Presença Obrigatória de todos os participantes)

19h às 20h

Treino de reconhecimento da piscina - INFANTIL.
(MEDIANTE AGENDAMENTO)

14 de julho de 2021 – quarta-feira
7h às 8h20
Aquecimento Infantil (Escalonado)
8h30
Início das provas da 1ª etapa do Infantil.
12h às 14h30

No intervalo entre as etapas, a piscina estará disponível
para treino de reconhecimento dos atletas Juvenil, Júnior e
Sênior, mediante agendamento prévio.

15h às 16h20
16h30

Aquecimento Infantil (Escalonado)
Início das provas da 2ª etapa do Infantil.

15 de julho de 2021 – quinta-feira
7h às 8h20
Aquecimento Infantil (Escalonado)
8h30
Início das provas da 3ª etapa do Infantil, com entrega das
premiações individuais aos atletas e troféus às equipes
melhores colocadas ao final do campeonato.
12h às 14h30

Piscina liberada para treino de reconhecimento dos atletas
Juvenil, Júnior e Sênior, mediante agendamento prévio.

15h às 16h20
16h30

Aquecimento Juvenil ao Sênior (Escalonado)
Início das provas da 1ª etapa do Juvenil ao Sênior.

16 de julho de 2021 – sexta-feira
7h às 8h20
Aquecimento Juvenil ao Sênior (Escalonado)
8h30
Início das provas da 2ª etapa do Juvenil ao Sênior.
12h às 14h30

No intervalo entre as etapas, a piscina estará disponível
para treino de reconhecimento dos atletas da categoria
Petiz, mediante agendamento prévio.

15h às 16h20
16h30

Aquecimento Juvenil ao Sênior (Escalonado)
Início das provas da 3ª etapa do Juvenil ao Sênior, com
entrega das premiações individuais aos atletas e troféus às
equipes melhores colocadas ao final do Campeonato.

20h às 21h

Ao final da 3ª etapa, a piscina estará disponível para treino
de reconhecimento dos atletas da categoria Petiz, mediante
agendamento prévio.

17 de julho de 2021 – sábado
7h20 às 8h50
Aquecimento Petiz (Escalonado)
9h
Início das provas da 1ª etapa do Petiz.
11h30 às 14h

No intervalo entre as etapas, a piscina estará disponível
para reconhecimento dos atletas Mirins, mediante
agendamento prévio.

15h às 16h20
16h30

Aquecimento Petiz (Escalonado)
Início das provas da 2ª etapa do Petiz, com entrega dos
troféus às equipes melhores colocadas ao final do
Campeonato.

19h às 20h

Ao final da 2ª etapa do Petiz, a piscina estará disponível
para reconhecimento dos atletas Mirins, mediante
agendamento prévio.

18 de julho de 2021 – Domingo
8h15 às 8h45
Aquecimento Mirim (Escalonado)
9h
Início das provas do Mirim.
IMPORTANTE:
O Agendamento para treinos de reconhecimento devem ser feitos com o
Prof. Douglas Gonçalves (Nemo), via WhatsApp 14 – 98801-3504.

Atenciosamente,

Marcelo Luis Biazoli
Presidente

O documento original encontra-se arquivado na sede da Federação Aquática Paulista.

