Plano de Actividades 2016

Para 2016 estão previstas as seguintes provas:

Provas em Águas Interiores
Provas Internas de Rio∗
A marcar 3 provas, pendentes de datas e locais

Campeonato Interbancário de Rio/Zona Sul
Participação de 12 atletas no campeonato composto por 3 provas a divulgar, quando
houver datas e locais
Final Nacional a decorrer em Setembro em local a indicar

Campeonato associativo regional de Rio/Zona Sul ARCPD/FPPD
Participação de 2 atletas no campeonato associativo (ex 3ª divisão) a decorrer em
2 fases de 3 provas cada, que serão divulgadas assim que haja locais e datas.
Previsão de inscrever uma equipa CA, para participar no campeonato regional de
clubes.

Campeonato Interbancário de Rio/Zona Centro
Participação de 5 atletas no campeonato composto por 3 provas a divulgar, quando
houver datas e locais
Final Nacional a decorrer em Setembro em local a indicar

Feira de pesca XIII MoraPesca 2016- Feira Internacional de artigos
de pesca desportiva a decorrer em Fevereiro/Março 2016
Campeonato Sociedad amigos del Guadiana _ ESPANHA
A decorrer em Espanha a serie de Inverno entre Abril e Maio num torneio de 5 provas.
Participação de 3 elementos da equipa CA

Passível de alterações

Prova Nacional do CCPOH – Oliveira do Hospital
Prova inserida nas festas tradicionais Agosto 2016

Prova Nacional da Caixa Geral de Depósitos
Esta prova denominada “ Peixe de Prata “ é realizada a convite da CGD e terá lugar
em Setembro no Maranhão.
Participarão 10 atletas.

Feira de caça e pesca de Badajoz – Setembro
Participação de 3 elementos CA, neste evento com prova pesca.

Provas de Mar
Campeonato Interbancário de Alto-mar
Participação de 3 a 5 atletas.
É um campeonato feito por eliminatórias e que tem início em Setembro.

Possibilidade de realização de algumas saídas, desde que se
consigam números mínimos (10) de participantes

Workshops
Realização de workshops práticos sobre o tema “ Não tens que fazer?
Estás à seca? Vem à pesca” a realizar mediante inscrição de interessados.

ORÇAMENTO

Para 2016 previmos os seguintes gastos:
FILIAÇÃO da equipa e atletas na FPPD

200,00€

(Federação Portuguesa de pesca Desportiva)
INSCRIÇÃO NA ARCPD

110,00 €

(Associação Regional do Centro de Pesca Desportiva)
Inscrição Campeonato

Campeonatos Interbancários – Rio

300,00 €

SBSI e SBC

Campeonatos Interbancários – Alto Mar

135/160,00 €1

SBSI

Inscrição “Peixe de Prata”

150/240,00 €1

CGD

Ajudas de custo/deslocações Finais Nacionais

800,00 €

EQUIPAMENTO A REPOR (SE NECESSÁRIO)

500,00 €

Total do Orçamento

=2.310,00 €

Fora destas contas, ficam os custos das provas, disputadas pelos elementos da
secção, que não sejam de cariz oficial, que serão suportados pelos próprios.

1

Dependendo do número de participantes

