Atletismo Jovem Torneio de Rua
Camélias em Movimento
Benjamins A e B

Infantis

Salto em Comprimento

Salto em Comprimento

50 metros Barreiras

50 metros Barreiras

400 Metros (Benjamins A), 500 Metros (Benjamins B)

600 Metros

Lançamento de Bola Medicinal

Lançamento de Peso

Estafeta Mista (Benjamins A, Benjamins B e Infantis) 2 Femininos e 2 Masculinos por escalão

Regulamento
A) Neste Torneio poderão participar atletas do escalão de Benjamins A
(2005/2006/2007), Benjamins B (2003/2004) e Infantis (2001/2002), de Escolas e Clubes.
B) As inscrições deverão ser enviadas até dia 20 de Março para a Camara Municipal
de
Celorico
de
Basto
(email:
geral@mun-celoricodebasto.pt)
ou
mrvatletismo@hotmail.com, indicando o primeiro e o último nome do atleta, o número
do BI/CC, o ano de nascimento e o clube ou escola que representam;
C) As provas iniciam-se às 14h30 horas. A ordem das provas de cada escalão
etário/sexo, será determinada no local, sendo os participantes disso informados através
do som.
D) Os atletas deverão participar em todas as provas do seu escalão e sexo, pela ordem
que a organização indicar, através do som, devendo percorrer todas as estações até
completarem o número de tentativas permitidas em cada prova. Após ter realizado todas
as provas, os delegados dos Clubes/Escolas deverão dirigir-se ao secretariado a fim de
levantar os lanches dos respectivos atletas inscritos.
E) Ao primeiro classificado em cada uma das provas, serão atribuídos 20 pontos; ao
segundo 19 pontos...; do vigésimo até ao último, será atribuído 1 ponto;
F) Será considerado vencedor do torneio, o atleta que tenha obtido o maior número de
pontos do somatório dos pontos obtidos em cada prova em que participou; em caso de
eventual empate, é vencedor quem obteve o melhor lugar da classificação parcial de
cada uma das provas (1.º critério - mais primeiros lugares; 2º critério – mais segundos
lugares (quando nenhum dos atletas obteve um 1.º lugar), e assim sucessivamente);
G) Haverá uma classificação individual final, por escalão e sexo, resultado do
somatório dos pontos alcançados em cada prova.
H) Serão atribuídos Troféus aos três primeiros atletas de cada escalão e sexo da
classificação final do total das provas, e será atribuído um Troféu á equipa vencedora
da estafeta mista por escalão.
I) Serão atribuídos Troféus aos três clubes que apresentem mais pontos obtidos
através dos atletas classificados nos vinte (20) primeiros lugares da classificação
individual final, no conjunto de todos os escalões e sexos.
J) Em caso de empate será considerado vencedor o clube/escola com maior número
de primeiros lugares. Se o empate persistir, será considerado o número de atletas
classificados em segundo, em terceiro lugar, e assim sucessivamente;
K) Será permitida a presença de 2 acompanhantes por clube no local de realização das
provas, para auxiliar os atletas e colaborar com a organização;
L) A organização reserva-se o direito de solicitar aos atletas a apresentação do
Bilhete de Identidade ou Célula Pessoal, para confirmação da data de nascimento;
M) No restante respeitar-se-á o descrito no Regulamento Geral de Competições da
Federação

N) Haverá prémio de presença para todas as equipas.
O) As Equipas compostas com mais de 8 atletas será atribuído um subsídio de 30€.

Para mais informações contactar: 964844105 (Diretor Técnico Manuel Varejão)

