Fluminense reinaugura ginásio com piso de padrão olímpico

O ginásio João Coelho Netto, localizado na sede do Fluminense Football Club, no Rio de Janeiro – RJ, acaba de
receber novos pisos transportáveis no padrão utilizado pela Rio 2016 e terá a quadra ampliada, atendendo
aos padrões oficiais internacionais de medidas do basquetebol.
O clube recebeu R$ 2.375.310,06 do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), quantia que contemplou melhorias não
só no ginásio, mas também nas piscinas e quadras laterais para atendimento aos atletas em formação. Os
recursos se referem à participação do clube carioca no Edital de Chamamento de Projetos no 5 que incluiu
também a aquisição de equipamentos para academia, material de treinamento, novos cronômetros, placares,
balizas, equipamentos de som e de análise de vídeos.
A inauguração acontece no dia 02 de março na presença dos presidentes do CBC e do Fluminense, atletas,
imprensa e convidados na sede do clube, nas Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ.
“Todos estes investimentos serão muito importantes para o desenvolvimento e formação de atletas olímpicos
e paralímpicos neste clube histórico por suas conquistas, como é o caso do Fluminense”, comenta Jair Alfredo
Pereira, presidente do CBC.
Além dos esportes terrestres, o nado sincronizado e o polo aquático ganharão novos equipamentos de vídeo,
som e análise para aprimoramento de movimento e técnicas, balizas, cronômetros e blocos de partida para a
natação. A equipe de saltos ornamentais receberá trampolins e material igual ao utilizado pelos grandes
medalhistas olímpicos.
O clube também foi contemplado pelo Edital no 6, que trará investimentos de mais de R$ 1 milhão durante 4
anos para o custeio de equipes técnicas e multidisciplinares, que garantirá a utilização dos equipamentos
adquiridos com atividades de formação de atletas para este ciclo olímpico.
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