Conselho de Arbitragem toma posse

Decorreu no passado dia 4 de Julho a tomada de posse dos
novos orgãos sociais da AACB, entre eles o Conselho de Arbitragem.
Foi a altura de passagem de testemunho do antigo c. arbitragem
aos elementos eleitos no passado dia 22 de Fevereiro.
Em 2003, Hugo Pacheco toma posse como presidente do c.
arbitragem, fazendo-se acompanhar por Elisabete Oliveira e Manuel
Geraldes. Motivos profissionais levam a que Hugo Pacheco tenha de
ir para os Açores, ficando o c. arbitragem a cargo dos outros
elementos, elementos esses para quem o atletismo não era
novidade visto terem sido atletas da equipa, agora extinta, do
Centro Artístico Albicastrense(C.A.A.).
Ao contrário do que muita gente dizia, conseguiram levar o” barco
a bom porto “, sendo responsáveis pela ajuizamento de provas
importantes. Entre elas destaca-se o 3º Meeting Internacional da
Covilhã ( melhor meeting Portugal 2005 ), Campeonato Nacional de
Clubes 2007, Olímpico Jovem 2006 e 2007,….
Por motivos pessoais, Elisabete Oliveira não continua neste novo c.
arbitragem continuando apenas Manuel Geraldes, agora com o
cargo de presidente. É uma grande perda a de Elisabete Oliveira
mas os motivos são compreensíveis. Foram 5 anos de muita
dedicação, muito esforço e muita compreensão por parte da sua
família. E como a distinção de juiz de mérito serve para estes casos,
foi aprovado por unanimidade pelo novo c. arbitragem, que
Elisabete Oliveira será nomeada juiz de mérito em 2009 ( ano em
que faz 10 anos como juiz, que é uma das condições para esta
nomeação). Obrigado Elisabete e continuamos a contar ctg.
Acompanham Manuel Geraldes, Nuno Almeida, Nuno Gamboa e
João Guilhermino. Os dois primeiros são ex atletas e juízes já a
algum tempo. O ultimo é um dos juízes mais antigos da AACB e que
à bem pouco tempo viu reconhecida a sua dedicação ao atletismo,
com a distinção como juiz de mérito.
Boa sorte para o mandato.
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