FEDERAÇÃO GAUCHA DE DESPORTOS AQUÁTICOS
Fundada em 12 de Setembro de 1955
“NATAÇÃO, ESSE ESPORTE SALVA VIDAS!”

ATA DA REUNIÃO TÉCNICA
Conforme reunião Técnica realizada, no dia 26 de janeiro de 2016, na sede da
Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos foi sugerida uma minuta de calendário de
eventos para este ano. Estavam presentes o representante Técnico do Clube Recreio
da Juventude - Ênio Guimarães, e do Clube Caixeiros Viajantes – Felipe Moré, mais o
Presidente da FGDA – Mauro Campos de Quadros e o responsável pela arbitragem –
Anderson Osório.
Seguem abaixo, as solicitações e sugestões discutidas na reunião:











Os Clubes Brilhante (Pelotas) e Recreio da Juventude (Caxias do Sul)
manifestaram suas intenções de sediarem em suas dependências o Estadual de
Inverno do Interior;
O Clube Recreio da Juventude também manifestou interesse em sediar em suas
dependências o Estadual de Verão do Interior;
Foi solicitado a alteração na data do Estadual de Inverno Federados (antes
previsto para maio, agora transferido para junho – 18 e 19/06);
O número de etapas dos Estaduais de Inverno e Verão Federados foi
modificado para 04 (quatro) em virtude do seu extenso programa de provas.
Sendo necessária uma adequação melhor das provas para distribuir de
maneira homogênea cada etapa;
Formação do Conselho Técnico Gaúcho;
Antecipação da data do Estadual de Verão do Interior para o início do mês de
dezembro e deixar a Copa Natal como o último evento da temporada 2016;
Não obrigatoriedade da entrega da Credencial Técnica ao Árbitro nos eventos.
Entretanto, estes não terão direito de protestar em momento algum sobre
qualquer decisão de arbitragem de fato ou direito.
Após a definição do calendário de eventos 2016, inserir de forma única e
imediata todos os regulamentos dos eventos no site;
Sugestão da possibilidade do estadual de inverno Federados ser realizado nas
dependências da ESEF / UFRGS;

Att,
________________________
Mauro Campos de Quadros
Presidente da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos
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