PORTUGAL
BWF/BEC Coach Education Level 2 – Tutor’s Course 2018

A Federação Portuguesa de Badminton congratula-se pela escolha feita pela BWF/BEC
em realizar o primeiro Curso de Treinadores Nível 2 em Portugal, após o ano passado termos
realizado o Nível 1. Esta confiança resulta da capacidade organizativa que nos é reconhecida
nacional e internacionalmente.
O Curso terá lugar no CAR de Badminton, em Caldas da Rainha nos dias 15, 16 e 17 de
Junho de 2018. Iniciar-se-á bem cedo pela manhã de sexta-feira dia 15 de Junho e terminará
dia 17 de Junho pelas 12h. Os participantes deverão chegar quinta-feira, dia 14 de Junho e
regressarão no dia 17 de Junho pela tarde.
Cada Federação tem uma cota de inscrição de dois treinadores, sendo que Portugal
como país anfitrião e país organizador, poderá vir a ter um maior número de quota em
função das inscrições efectuadas por todos os membros.
A Direção da Federação Portuguesa de Badminton deliberou que a quota
actualmente atribuída (2vagas) será destinada à Equipa Técnica Nacional.
Relativamente às possíveis vagas, os interessados, para além dos requisitos exigidos
pela BWF/BEC (ver anexo), a Federação Portuguesa de Badminton, decidiu como critério
colocar por ordem de graduação o seguinte:
• Por antiguidade Treinadores Grau III;
• Por antiguidade Treinadores Grau II;

• Por antiguidade Treinadores Grau I;
• Obrigatoriedade de entregar Currículo que servirá para seriar os candidatos.
Para formalização da candidatura, deverá ser entregue junto dos serviços da FPB:
- CV em inglês.
A data limite para recepção de candidaturas junto dos serviços da Federação Portuguesa de
Badminton, é de 23 de Abril de 2018.
Posteriormente à selecção dos formandos a participar, será remetido formulário, o qual
deverá ser preenchido pelos mesmos.
A Badminton Europe suportará a estadia a 2 participantes de cada membro associado:
•

3 noites em quarto duplo;

•

3 almoços (1 em cada dia do curso).

Os custos de deslocação serão suportados pelos participantes.

