SELECCIONADOS PARA A BOLSA WEVZA
Nº

FORMANDOS

1

Hugo Miguel Tristão Madruga

2

José Afonso Pinheiro Lacerda Barros Seixas

3

João António da Costa Leça Coelho

4

Sérgio Miguel Loureiro Soares

Porto e Secretaria da Federação Portuguesa de Voleibol, 26 de Maio de 2015

CLUBE

SC Caldas

Lusófona VC

AJ Fonte Bastardo

Esmoriz GC

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL
WEST EUROPEAN VOLLEYBALL ZONAL ASSOCIATION

WEVZA VOLLEYBALL COACHES SEMINAR
5, 6 E 7 DE JUNHO – VALLADOLID (ESPANHA)
PROPOSTA
Tendo em conta a atribuição de 4 bolsas para treinadores, para frequência do WEVZA
VOLLEYBALL COACHES SEMINAR 2015 no Sport Complex - “Río Esgueva” - Sport Hall,
Valladolid, Espanha
Apresenta-se a proposta abaixo definida.
BOLSAS DE TREINADORES FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL - WEVZA (West
European Volleyball Zonal Association)
A candidatura pública será sujeita aos seguintes critérios:
-

-

Abertura da mesma, destinada aos treinadores de alto rendimento, logo
exigência do Curso de Nível – III, como requisito obrigatório mínimo;
Currículo no Voleibol: resultados obtidos; equipas treinadas ao Nível da I e II
Divisão, escalões de formação e Selecções Nacionais; formadores e prelectores
dos cursos de formação de treinadores da F.P.V. e das Associações (Graus I, II e
III).
Currículo académico: formação e carreira profissional.
Treinadores que tenham já beneficiado de bolsas semelhantes, não poderão
concorrer de novo;
Compreensão da língua inglesa ou espanhola (tradução)
Limite máximo de idade de 50 anos;
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O candidato escolhido assume o compromisso de:
 Fazer uma descrição detalhada e registada das apresentações dos
formadores e sua síntese; o mesmo de eventuais sessões práticas ou de treino
realizadas pelos formadores presentes.
 Entrega do relatório um mês após a finalização do Seminário, sendo que
este deverá ser entregue escrito e em formato word, de modo a ser divulgado
publicamente no site da Federação, e enviado por e-mail aos treinadores
registados na lista de e-mails da Federação.
 Disponibilizar-se para realizar uma apresentação pública do Seminário e das
conclusões tiradas, a realizar em Setembro, num Sábado ou Domingo, nas
instalações da Federação.
Os candidatos escolhidos, candidatura pública, terão de assinar um compromisso escrito,
com as regras acima definidas, de apresentação do relatório escrito do WEVZA Coaches
Seminar bem como da sua disponibilidade para uma sessão pública de apresentação do
trabalho observado e conclusões do estágio.
A não realização deste compromisso implica o pagamento da estadia e alimentação,
suportado pela WEVZA.

Neste sentido, e visando o honrar dos compromissos, o mesmo será realizado pelo
Departamento Jurídico da FPV.
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
1. Treinadores em actividade nos clubes, equipas seniores ou de formação ou com
desempenho de cargos técnicos na estrutura Associativa – D.T.R.
2. Apresentação de currículo detalhado;
3. Apoio do clube – carta de recomendação.
4. Idade inferior a 50 anos

SELECÇÃO
Todas as inscrições deverão ser dirigidas ao Departamento Técnico da Federação sobre o
sub – titulo “ Bolsas WEVZA 2015” [formacao.fpv@fpvoleibol.pt]
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Ponto 1.
-

O processo de avaliação das candidaturas s “ Bolsas WEVZA” será avaliado pelo
Departamento Técnico, sendo as conclusões apresentadas à Direcção e
Presidente da F.P.V.

Ponto 2.
Os critérios considerados serão os seguintes:
a) Passado: contribuição (valor, empenho e duração), do candidato para o
desenvolvimento da modalidade, nos seus diversos níveis de actividade –
selecções, clube, desporto escolar, formação de treinadores, apoio às actividade
realizadas (eventos e acções federativas);
b) Presente: actividade que desenvolve no presente, como treinador e técnico,
bem
como actividade profissional relevante no âmbito da modalidade ou do
Desporto Nacional (Escolar, Autárquico, Olímpico);
c) Futuro: potencial impacto da bolsa no desenvolvimento da sua acção como
treinador, técnico e formador no futuro.
As bolsas atrás referidas – 5, 6 e 7 de Junho são atribuídas no âmbito da WEVZA e
concretizado pela Federação Portuguesa de Voleibol.
Todos os quatro treinadores nomeados pela Federação Nacional da WEVZA terão direito a:
- Inscrição directa no Seminário e convite para o Jantar de Gala final.
- Estadia e pensão completa durante o Seminário.
- A todas as apresentações editadas em DVD.
- A viagem para Valladolid não é considerada.

OBJECTIVOS
- Estabelecer um ponto de encontro anual entre as Federações Nacionais da WEVZA,
fomentando a troca de conhecimentos e experiências.
- Aperfeiçoar e actualizar o nível médio dos Treinadores da área de influência da WEVZA.
- Divulgar conceitos e critérios que encorajem os jovens jogadores a evoluírem para o alto
rendimento desportivo.
- Explicar métodos e modelos a serem usados na procura de uma maior evolução do
rendimento dos jogadores de alto rendimento.
- Promover as melhores práticas e inovação no âmbito das tácticas colectivas e de gestão.
Data limite de entrega da candidatura: 15 de Maio de 2015
Publicação dos Resultados: até 22 de Maio de 2015.
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PROGRAMA - WEVZA VOLLEYBALL COACHES SEMINAR
Junho – 5 (6.ª feira)
18h00 – “Libero training: tactical role in the reception system”.
Lecturer: Stelian Moculescu.
19h00 - Intervalo.
19h30 - “A Half Century of Volleyball – from Drills to Games, things I have
changed and why”.
Lecturer: John Kessel.
20h30 - End of the first session.
Junho – 6 (Sábado)
9h30 – Presentation of scientific communications.
10h30 - “Training Ugly – application from research science”.
Lecturer: John Kessel.
11h30 - Break.
12h00 – “Methodological process setter of technical and tactical training. Part 1”.
Lecturer: Miguel Ángel Falasca Fernández.
13h00 - Round table with the speakers: “Technical lacks in high performance
players: are they a disadvantage for sport success?”.
14h00 - End of the second session.
16h30 - “Methodological process setter of technical and tactical training. Part 2”.
Lecturer: Miguel Ángel Falasca.
17h30 – Break
18h00 - “Middle - blocker especific training in block and attack. Part 1.”.
Lecturer: Stelian Moculescu
19h00 - Round table with the speakers: “Coaches strategies for a better efficacy
in training sessions”.
20h00 End of third session
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Junho – 7 (Domingo)
9h30 – Presentation of scientific communications.
10h30 - “The importance of training the blockade and its relation to the setter
game”.
Lecturer: Miguel Ángel Falasca.
11h30 - Break.
12h00 - “Teaching vs Learning:You haven’t taught them if they haven’t learned”.
Lecturer: John Kessel.
13h00 - “Middle - blocker especific training in block and attack. Part 2.”.
Lecturer: Stelian Moculescu.
14h00 - Closing the seminar.
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