EQUIPA DE TRIATLO
C.D. “OS ÁGUIAS” DE ALPIARÇA

Águias de Alpiarça fazem
Detecção de Talentos
Na temporada de triatlo que agora terminou, o C.D. “Os Águias” de Alpiarça sagrouse Bi-Campeão Nacional de Clubes de Triatlo no sector Masculino e Campeão
Nacional de Clubes de Triatlo no sector Feminino, conseguindo assim o feito inédito
de se sagrar, na mesma época, Campeão Nacional de Clubes em ambos os géneros.
Este sucesso é muito fruto do trabalho que o Clube tem feito na formação de atletas
uma vez que estes títulos tiveram um forte contributo dos atletas formados na sua
Escola de Triatlo. “Os Águias” de Alpiarça pretendem dar continuidade ao excelente
trabalho que tem vindo a fazer de há dez anos a esta parte e que foi iniciado pelo
infelizmente já desaparecido Prof. Miguel Jourdan.
Assim, está a ser levada a cabo uma Acção de Detecção de Talentos que visa
identificar e captar Jovens Talentos motivados para a prática do triatlo que possam
vir a reforçar no curto prazo a Equipa Jovem dos Águias de Alpiarça e no
médio/longo prazo a Equipa de Competição do Clube.
Esta Acção de Detecção de Talentos tem como público-alvo jovens do sexo feminino
e masculino nascidos entre 1997 e 2004 e vai-se desenvolver em duas fases. Numa
primeira fase serão testados e avaliados os jovens candidatos e numa segunda fase
será dada aos jovens selecionados pela equipa técnica do clube a oportunidade de
participarem num estágio de três dias em conjunto com os actuais atletas da Escola
de Triatlo dos Águias de Alpiarça.
O Clube pretende que esta Acção de Detecção de Talentos seja o mais abrangente
possível e assim a sua primeira fase vai ser desenvolvida em duas sessões diferentes
para permitir a todos os jovens interessados a escolha da data que lhe for mais
conveniente. A primeira sessão de testes e avaliação ocorrerá no dia 14 de
Dezembro de 2013 e a segunda sessão ocorrerá no dia 25 de Janeiro de 2014.
As sessões de avaliação ocorrerão no Centro de Estágio de Rio Maior, onde
trabalham os principais atletas da Equipa de Competição, e serão constituídas por
um teste de natação em piscina olímpica e por um teste de corrida em pista sintética
de 400 m. As distâncias a cumprir nestes testes variam com o escalão etário dos
candidatos.
Na fase final desta Acção de Detecção de Talentos, os jovens selecionados terão a
oportunidade de participar num estágio de três dias em conjunto com os actuais
atletas da Escola de Triatlo dos Águias de Alpiarça. Este estágio será coordenado por
toda a Equipa Técnica do C.D. “Os Águias” de Alpiarça e decorrerá nos dias 3, 4 e 5
de Março de 2014 no Centro de Estágios de Rio Maior.
As inscrições para esta Acção de Detecção de Talentos poderão ser feitas através do
endereço de correio electrónico talentos-triatlo@aguiasalpiarca.pt e poderão ser
obtidas
mais
informações
no
site
www.talentos-triatlo.aguiasalpiarca.pt.
Esclarecimentos adicionais poderão também ser obtidos através do referido endereço
de correio electrónico.
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