
KARATECAMP 
UNAM ’09
Campo de Formação Desportiva

UNAM ’09

0101 a 0404 de JULHO

Pavilhão da Escola Sec
Stuart Carvalhais

á

Este “Campo” 
de Formação 
Desportiva , 
aberto a todos 

Massamáos interessados
surge da pesquisa e Estudo de
uma metodologia unica acente
numa base cientifica e prática da
motricidade humana e Neuro
Fisiologia, para desenvolvimento
do Karate Desportivo junto dos escalões de
formação. Com excelentes resultados na “Escola
Italiana”, este Modelo é hoje adoptado pelo Corpo
de Selecções Nacionais de diversos Países,ç
incluindo Portugal. Destinado aos jovens, também
os participantes mais velhos, monitores e
instrutores obterão daqui uma ferramenta de
trabalho inegável na obtenção de rendimento dos
seus atletas. No final do evento será
disponibilizado um DVD com todos os exercicios
realizados no KARATECAMP, de forma a poder
auxiliar os instrutores no seu planeamento. Para
além de uma formação de nivel elevado, este
evento é uma festa para todos os seus

INICIATIVA:
União Nacional de Artes Marciais

intervenientes fomentado espirito de união,
convivio e fortes laços de amizade. Por estas e
muitas mais razões esperamos por ti no
KARATECAMP UNAM’09!!



INFORMAÇÕESKARATECAMP 
UNAM ’09 LOCAL:

FICHA DE INSCRIÇÃO – KARATECAMP’09

NOME PRATICANTE: _______________________

Campo de Formação Desportiva

Durante 4 dias, mais de 720 minutos de Formação
serão divididos por 3 Blocos distintos.

Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Stuart
Carvalhais (Rua dos Jasmins – 2745 Massamá)

CUSTO:
Inscrição € 30 Euros

________________________________________

CLUBE / ASSOCIAÇÃO: _____________________
Bloco I – Actividades Multidisciplinares .

(Desenvolvimento das capacidades fisicas Força,
Velocidade, Resistencia e Flexibilidade)
Bloco II – Actividades Especificas .

(Direccionamento e optimização das capacidades
f f d l d d )

ç
Inclui: ‐ 4 dias de Formação,

‐ 3 Almoços e 3 Lanches (Os atletas Poderão
trazer snacks),

‐ 1 T‐Shirt KARATECAMP UNAM’09
‐ 1 DVD (Instrutores e Monitores)

________________________________________

IDADE: ______ GRADUAÇÃO: ______________
fisicas especificas para a modalidade)
Bloco III – Actividades Diferenciadas .

(Jogos diversos, dinamica de grupos, team
builiding, visionamento de videos...)

A formação estará a cargo do Treinador Jaime Reis

( )
Nota: Facilidades de pagamento para inscrições
de mais do que membro do agregado familiar.

MATERIAL NECESSÁRIO:
Fato de Karate; Ténis; Calções; Tshirt; Protecções

É INSTRUTOR/MONITOR? SIM _____ NÃO _____

É COMPETIDOR? NÃO KATA KUMITEç g
(Treinador de competição da UNAM e Treinador
Nivel 2 da FNKP), coadjuvado pelos restantes
treinadores UNAM. Será leccionado um modulo de
Kumite pelo Seleccionador Regional Centro Sul,
Estevão Trindade, bem como um de Kata

(Atletas de Kumite)

CONTACTOS:
JAIME REIS 96 280 72 90
CLAUDIO ALMEIDA 91 464 90 16

É COMPETIDOR? NÃO ___  KATA___  KUMITE___

TAMANHO DE T‐SHIRT: ______

(formador a definir).

Em cada dia, os treinos começam ás 10H00, mas os
participantes poderão chegar apartir das 09H00. O
final dos treinos dá se ás 17H30. (Por favor
consultar horario detalhado no site da UNAM)

CELIO FERNANDES 91 499 15 08

Unam.geral@gmail.com
Http://unamblog.wordpress.com

POSSUI ALGUMA PRECAUÇÃO ESPECIAL COM A
ALIMENTAÇÃO? __________________________

________________________________________
consultar horario detalhado no site da UNAM)

Todas as refeições serão servidas no refeitório da
Escola da 13H00 à 14h45, e actividades desportivas
no Pavilhão e Campo de Jogos Exterior, sendo que
todos os participantes mais jovens são seguidos de

ALGUM CUIDADO DE SAUDE ESPECIAL? _______

________________________________________

perto pelos monitores e instrutores.

Subordinado ao tema: JOGOS OLIMPICOS 2016 –
KARATE OLIMPICO, esperamos por ti! Até dia 01...

PAGAMENTO T‐SHIRT DVD


