3º Torneio de Atletismo Adaptado de Pista Coberta

Decorrerá no próximo dia 30 de Janeiro (4ªfeira) a partir das 10.00h e até cerca das 14.00 h, no
Palácio de Exposições de Braga, um Torneio de Atletismo de Pista Coberta destinado a alunos com
NEEs de Escolas e Instituições.
Trata-se de uma iniciativa do EAE Braga - Desporto Escolar, com a colaboração

da Associação

de Atletismo de Braga, respondendo a algumas solicitações que nos foram apresentadas no sentido de
dar continuidade à experiência bem sucedida dos últimos dois anos, de realizar uma competição de
Atletismo para esta população especial.
No último ano contamos com a participação de 23 Escolas, 13 Instituições num total de 311 Alunos
com NEE e parece-nos pois apropriado continuar a organizar e dinamizar este evento pois não existem

muitas oportunidades de prática desportiva para estes alunos.
Este Torneio será uma primeira experiência de competição de atletismo para a maioria destes
alunos, e integrará provas de 60 m, 600m, salto em comprimento e lançamento do Peso.
Cada aluno poderá realizar 2 provas, e após as inscrições serão organizados grupos de
alunos/atletas divididos por sexo, escalão etário e tipo de deficiência e com as regras e adaptações
necessárias ás diferentes condicionantes dos atletas participantes.
Solicitamos que divulguem esta actividade na vossa Escola, motivando os alunos a participarem e
que, até ao dia 25 de Janeiro nos enviem (via fax) as inscrições dos vossos alunos, na ficha anexa.
Caso necessitem de mais alguma informação, por favor contactem a Prof. Isabel Macedo
(967251782).

Solicitamos a melhor colaboração de todos …só assim conseguiremos fazer deste Torneio também
uma Festa, onde os alunos aprendam e evoluam, participando e competindo e principalmente, se
sintam felizes.
Nota: Apesar do DE disponibilizar um pequeno suplemento alimentar, dada a duração prevista da jornada,
será aconselhável que cada Escola/Instituição providencie um lanche para os seus alunos e atletas.

EAE Braga
Desporto Escolar

3º TORNEIO DE ATLETISMO
EM PISTA COBERTA
30 DE JANEIRO DE 2008
FICHA DE INSCRIÇÃO

ESCOLA/ INSTITUIÇÃO

______________________________________________

MORADA ___________________________________________________________
TEL ______ ______ ______

FAX ______ ______ ______

PARA CONTACTAR _______________________________________________

NOME

IDADE

SEXO

TIPO DE
DEFICIÊNCIA

60 m

600m

Salto
Comp.

1) Legenda para Tipo de Deficiência:
A- Motora em Cadeira de rodas
B- Motora Ambulante
C- Auditiva
D- Visual
E- Mental
F- Outras (especificar p.f.)
2) Assinalar com um X as provas em que vai participar

Cada atleta só pode realizar 2 provas
A data limite de inscrição até 25 / JANEIRO / 2008

Lanç.
Peso

3º Torneio de Atletismo Adaptado de Pista Coberta
Regulamento
1)

Serão distribuídos dorsais a todos os atletas, devendo ser distribuídos a

cada um dos alunos o dorsal que previamente lhe foi destinado. Os dorsais
deverão ser colocados no peito e servirão como a melhor forma de identificação
dos atletas.

2)

No torneio adaptado serão organizados grupos de alunos/atletas

divididos por sexo, escalão etário e tipo de deficiência e com as regras e
adaptações necessárias ás diferentes condicionantes dos atletas participantes.
3)

Cada aluno só poderá realizar 2 provas (nos casos em que na inscrição

prévia o aluno se inscreveu em mais provas, poderá agora escolher as duas
em que irá participar).
4)

No salto em Comprimento e no Lançamento do Peso cada aluno realizará

3 ensaios, contando para a classificação o melhor resultado.
5)

Nos 60 m deve haver um especial cuidado para que os alunos se

mantenham até ao final da corrida na sua pista.

Solicitamos a melhor colaboração de todos …só assim conseguiremos fazer
deste Torneio também uma Festa, onde os alunos aprendam e evoluam,
participando e competindo e principalmente, se sintam felizes.

