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Comunicado: 05/2012-2013
Data: 25 de Setembro de 2012
Assunto: Reunião com Delegados de Clubes

Caros Associados,

no dia 17 de Setembro de 2012, realizou-se a reunião entre a Direção da APS e os Delegados de
Clubes. Estiveram representados os seguintes clubes: Escola Egas Moniz, Clube de Futebol de
Sassoeiros, União Recreativa do Dafundo e o Orfeão da Foz do Douro, que na impossibilidade de
estar presente, por razões óbvias, enviou para a Direção da APS os assuntos que gostaria de ver
debatidos. Foram apresentados e debatidos os seguintes assuntos:

TAXAS DE CLUBES
Na Assembleia Geral Ordinária, do dia 01 de Setembro de 2012, foram apresentados, votados e
aprovados os valores das Taxas de Filiação dos Clubes para a época de 2012/13.
Na reunião de Direção com os Delegados dos Clubes, foram novamente debatidos os valores das
Taxas de Filiação dos Clubes, e três dos quatro clubes presentes, concordaram com os valores das
Taxas aprovadas na Assembleia Geral, assim como a sua aplicação por parte da Direção da APS.

Foi ainda esclarecido que na época passada a Direção, para além de emprestar material aos novos
clubes para poderem organizar provas e com isso gerarem receitas, decidiu ainda não cobrar a Taxa
de Filiação, independentemente, dos clubes se terem formado ou não a meio da época desportiva ou
terem participado ou não em qualquer prova desportiva. E que essa decisão, para além de não ser
um direito dos Clubes, só teve efeito em relação à época em curso (2011/12), e nunca em relação a
época seguinte (2012/13).

Deste modo, os valores das Taxas de Clubes, para a época 2012/13, são os seguintes:

1 - Clubes que organizem pelo menos uma prova da responsabilidade da APS - 40€
2 - Clubes que não organizem provas da responsabilidade da APS - 60€
3 - Clubes de Formação (70% dos jogadores são menores de idade) - isentos
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CEDÊNCIA DE MATERIAL
Em virtude do aumento do número de clubes a Direção da Associação teve que definir algumas
regras e normas, em relação ao empréstimo de material, e esclarecer ainda que esse empréstimo,
por parte da Associação, tem os seguintes objectivos:

1 - Apoiar os clubes ao nível de investimento próprio em material.
2 - Possibilitar que os clubes organizem provas oficiais e com isso gerarem as suas próprias receitas.
3 - Proporcionar condições aos clubes para organizarem provas do âmbito da APS.
4 - Possibilitar a divulgação da modalidade para angariarem novos jogadores a nível local.

Posteriormente será enviado para todas as Direções dos Clubes, e respectivas Secções de Futebol
de Mesa, com material emprestado por parte da Associação Portuguesa de Subbuteo, todas as
Regras e Normas de conduta assim como todos os Modelos de Cedência de Material a preencher.

CALENDÁRIO
Foram analisadas e debatidas as seguintes candidaturas para a realização de provas:

06/10/2012 - Open Nacional de Sassoeiros (Sassoeiros)
06/10/2012 - Open Nacional do Dafundo (Dafundo)
07/10/2012 - Open Nacional de Outono (OFD)
05/04/2013 - Open Nacional de Aniversário OFD (OFD)
23/06/2013 - Open Nacional Festas de São João (OFD)

As três candidaturas apresentadas para a realização de Opens Nacionais, no fim de semana de 06 e
07 de Outubro de 2012, foram rejeitadas por não cumprirem o prazo mínimo de 30 dias de
apresentação de uma candidatura. Foi no entanto respeitada a ordem de apresentação de
candidaturas, que teve início no dia 21 de Julho (Comunicado 22 - 2011/12).
As datas de 05 de Abril de 2013 e 23 de Junho de 2013, foram também rejeitadas por estarem já
marcadas duas provas oficiais para esses mesmos dias.

Em caso de qualquer dúvida, os associados deverão solicitar os devidos esclarecimentos através do
endereço electrónico: direcao.apsubbuteo@gmail.com.

Saudações desportivas.

A Direção,
Bruno Valente
José Santos
Miguel Castro
Associação Portuguesa de Subbuteo
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