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FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE TÉNIS DE MESA

CURSO DE TREINADORES - GRAU III

Anders Thurstorn
(Ex-Treinador da Seleção
Nacional da Suécia)

Yan Jun Liu
(Treinador da Seleção Nacional
da Áustria)

O Departamento Técnico da Formação da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa vai levar a efeito, durante
a época desportiva de 2018/19, um Curso de Treinadores - Grau 1II, no CAR, em Gaia, pelo que solicitamos
o envio da respectiva inscrição até ao próximo dia 31 de julho para joao.oliveira@fptm.pt
ESTRUTURA DO CURSO DE TREINADORES - GRAU III
A estrutura do Curso é composta por duas componentes de formação, a saber:
1 – FORMAÇÃO GERAL – 91 horas – Frequência presencial cujos conteúdos programáticos serão
ministrados por formadores especialistas nas diversas unidades de formação constantes do programa desta
componente.
2 – FORMAÇÃO ESPECÍFICA - 90 HORAS - Formação presencial a realizar:
a) Dias 31 de Agosto, 01 e 02 de setembro – Formador – Yan Jun Liu
b) Dias 14, 15 e 16 de setembro – Formador – Anders Thurston
Horário – 09,00 horas – 12,30 horas
e
14,30 horas – 18,30 horas
NOTA – A carga horária das duas componentes da formação será complementada com tarefas de vária
ordem, nomeadamente, trabalhos, workshops, clínicas, etc.
3 – ESTÁGIO – Após a conclusão destas duas formações, o formando efectuará um estágio no seu clube
durante uma época desportiva (início em 2019/20), com a tutoria de um Treinador de Grau III, escolhido pelo
próprio formando ou aconselhado pelo Departamento Técnico da F.P.T.M.
O custo da propina das formações (1) , (2) e (3) é de 250€, cujo pagamento deverá ser efetuado até ao final
do mês de Julho para o NIB da FPTM:
0010 0000 1419 1480 001 47 (comprovativo a remeter para joao.oliveira@fptm.pt)
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