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No âmbito do Projeto “Polybat Portugal para Todos”, para efeitos de participação do 
Polybat Challenge - JSC, solicitamos o preenchimento das Ficha de Entidade de acordo 
com o ponto 6º Regulamento, bem como as fichas nominais do Fichas de Praticantes.  

 
  

Nome Clube / Instituição / 
Escola / Núcleo 

 

SIGLA 
 

Morada  

Redes Sociais (Facebook e 
Instagram) 

//facebook.com/__________________________________/ 
 
//www.instagram.com/_____________________________/  

Técnico Responsável  

Contacto do 
Responsável  

Telefone: 
 
Correio Eletrónico: 

 

 Prazo limite para inscrição: 15 de abril de 2021. 
 

 Prazo limite para envio dos vídeos a concurso: 15 de abril e 30 de junho. 
 

 

De acordo com o Regulamento, cada entidade poderá inscrever, um número máximo de três 

equipas (com 3 a 6 jogadores) e três participantes na variante individual. 

Ficha de Inscrição – Intenção – Entidade 
 
 

mailto:secretaria@fpdd.org
https://facebook.com/______________________________/
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CLASSES - CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL 

Classe 1 -  Jogadores 
em cadeira de rodas.  
Com amplitude de 
movimento muito 
reduzida, dificuldade em 
recuperar a posição 
vertical após o batimento 
da bola. Dificuldade em 
cobrir toda a largura da 
mesa, antecipar o 
movimento da bola e de 
orientação do bastão 
relativamente à mesa. 
 
 
 

Classe 2 - Jogadores em 
cadeira de rodas ou que 
necessitem apenas de 
auxiliares de marcha como 
andarilhos ou canadianas.  
Com amplitude de 
movimentos suficientes para 
cobrir toda a largura da 
mesa. Capazes de anteciparem o 
movimento e recuperarem a 
posição vertical. Controlam a 
orientação do bastão 
relativamente à mesa. 

Classe 3 - Jogadores com 
ligeiras limitações de 
amplitude controlo do 
equilíbrio em movimento.  
Sem prejuízo relevante na 
eficácia de movimento com 
possibilidade de jogar em pé caso 
a funcionalidade lhes permita. 
Equilíbrio afetado sobretudo pelas 
limitações ao nível dos membros 
inferiores, poderão ter de usar a 
mesa como apoio. Jogadores 
capazes de executarem gestos 
rápidos na devolução da bola. 
Possibilidade de jogar em pé ou 
sentados. 

Classe 4 - Apenas jogadores 
ambulantes.  
Com algumas dificuldades no 
equilíbrio podendo ter de 
utilizar a mesa como apoio. Nesta 
classe irão encontrar-se sobretudo 
praticantes com NEE’s e deficiência 
intelectual. 

1. Nome do Participante 
Individual 

 

Tipo de deficiência  

Classe 
Assinale com (X) 

1 2 3 4 

    

2. Nome do Participante 
Individual 

 

Tipo de deficiência  

Classe 
Assinale com (X) 

1 2 3 4 

    

3. Nome do Participante 
Individual 

 

Tipo de deficiência  

Classe 
Assinale com (X) 

1 2 3 4 

    

Ficha de Nominal do Participantes Individuais 
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NOME DA EQUIPA  

  

1. Nome do Participante 
Equipas 

 

Tipo de deficiência  

Classe 
Assinale com (X) 

1 2 3 4 

    

2. Nome do Participante 
Equipas 

 

Tipo de deficiência  

Classe 
Assinale com (X) 

1 2 3 4 

    

3. Nome do Participante 
Equipas 

 

Tipo de deficiência  

Classe 
Assinale com (X) 

1 2 3 4 

4. Nome do Participante 
Equipas 

 

Tipo de deficiência  

Classe 
Assinale com (X) 

1 2 3 4 

Ficha de Nominal do Participantes em Equipas 
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CLASSES - CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL 

Classe 1 -  Jogadores 
em cadeira de rodas.  
Com amplitude de 
movimento muito 
reduzida, dificuldade em 
recuperar a posição 
vertical após o batimento 
da bola. Dificuldade em 
cobrir toda a largura da 
mesa, antecipar o 
movimento da bola e de 
orientação do bastão 
relativamente à mesa. 
 
 
 
 

Classe 2 - Jogadores em 
cadeira de rodas ou que 
necessitem apenas de 
auxiliares de marcha como 
andarilhos ou canadianas.  
Com amplitude de 
movimentos suficientes para 
cobrir toda a largura da 
mesa. Capazes de anteciparem o 
movimento e recuperarem a 
posição vertical. Controlam a 
orientação do bastão 
relativamente à mesa. 

Classe 3 - Jogadores com 
ligeiras limitações de 
amplitude controlo do 
equilíbrio em movimento.  
Sem prejuízo relevante na 
eficácia de movimento com 
possibilidade de jogar em pé caso 
a funcionalidade lhes permita. 
Equilíbrio afetado sobretudo pelas 
limitações ao nível dos membros 
inferiores, poderão ter de usar a 
mesa como apoio. Jogadores 
capazes de executarem gestos 
rápidos na devolução da bola. 
Possibilidade de jogar em pé ou 
sentados. 

Classe 4 - Apenas jogadores 
ambulantes.  
Com algumas dificuldades no 
equilíbrio podendo ter de 
utilizar a mesa como apoio. Nesta 
classe irão encontrar-se sobretudo 
praticantes com NEE’s e deficiência 
intelectual. 

 

 

 

 

 

 

5. Nome do Participante 
Equipas 

 

Tipo de deficiência  

Classe 
Assinale com (X) 

1 2 3 4 

6. Nome do Participante 
Equipas 

 

Tipo de deficiência  

Classe 
Assinale com (X) 

1 2 3 4 

mailto:secretaria@fpdd.org
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Declaração Proteção de Dados 

 

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados a FPDD está obrigada, relativamente 

aos dados de pessoas singulares, a solicitar-lhe o expresso consentimento, informado, livre e 

específico. A Federação garante que os dados integrados na inscrição da atividade se destinam a 

recolher informação visando, apenas, o cumprimento das obrigações legais da FPDD, sendo 

única e exclusivamente partilhados com o IPDJ – Instituto Português da Juventude e do Desporto 

e com o INR – Instituto Nacional para a Reabilitação. 

Informamos que, caso pretenda posteriormente a eliminação ou acesso aos seus dados, poderá 

contactar a FPDD pelo e-mail secretaria@fpdd.org  

 

Declaro o meu consentimento para que os dados da inscrição sejam utilizados única e 

exclusivamente para os fins acima descritos. 

Sim      Não  

Declaro o meu consentimento, relativamente ao registo fotográfico e filmagens efetuadas durante 

a ação de formação, para publicação no sítio de internet, nas redes sociais (Facebook, Twitter, 

Instagram e YouTube) da FPDD e envio para o IPDJ e o INR. 

Sim      Não  

 

 

Assinatura: …………………………………………………………… 

 
 
 

mailto:secretaria@fpdd.org
mailto:secretaria@fpdd.org

