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Caros associados e atletas,

Carambola – Direitos Desportivos
Terminado que foi o prazo para a confirmação dos Direitos Desportivos dos Atletas de Carambola, h+a que
registar as seguintes situações:
1.ª Divisão
O Atleta 710 - Artur Figueiredo, não obteve a sua Licença Desportiva, pelo que perdeu o Direito a participar na
1.ª Divisão.
Para o seu lugar é promovido o atleta 389 - Júlio Claudio, o qual ocupará a última posição do Ranking para o
início da época.
2.ª Divisão Norte
Os Atletas 731 - Domingos Azevedo e 2991 - Fraga Lopes, não obtiveram a sua Licença, pelo que perdem o
direito a participar na 2.ª Divisão, Zona Norte.
Para os seus lugares e para o lugar do atleta Júlio Claudio, entretanto promovido, entram para as três últimas
posições do Ranking de início de época os atletas, 6243 - Eduardo Madeira, 5356 - Jorge Costa e 4797 –
António Jaques.
2.ª Divisão Sul
O Atleta 2069 – Fernando Maia, solicitou a sua mudança de Ranking para a Zona norte, pelo que perdeu o
Direito de participar na 2.ª Divisão da Zona Sul. Foi assim colocado na 72.ª Posição da 3.ª Divisão Norte.
Para o seu lugar, na última prosição da 2.ª Divisão, Zona sul, foi promovido o atleta 4799 – Carlos Venda.
3.ª Divisão – Norte e Sul
Diversos atletas com posição de Ranking assegurada no final da época passada, não obtiveram a sua Licença
Desportiva atempadamente.
No entanto, esse facto apenas implica a perda da sua posição relativa no arranque da nova época, sendo-lhes
porém permitido a qualquer momento, obter a Licença Desportiva e participar nas competições da 3.ª Divisão.
Inscrições em Provas Individuais
Chama-se a atenção para o facto de os atletas, ao terem perdido a posição nos Rankings que detinham no final
da época passada, e terem sido neste momento promovidos ou despromovidos, as inscrições que haviam sido
efectuadas em provas individuais terem sido eliminadas.
Assim, alerta-se para o facto de ser necessário, para todos estes atletas confirmarem até à data limite das
mesmas, se estão devidamente inscritos e na divisão a que passaram a ter direito.

Saudações desportivas
O Presidente
Pedro Gomes
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