I Torneio CHALLENGE
“Valdágua”

16 DE FEVEREIRO DE 2019
Organização:
Associação Cultural e Recreativa de Valdágua

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO ARADA - OVAR
Rua do Parque Desportivo 247
3885 – 121 Arada
Latitude: 40.9119625
Longitude: -8.601865799
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Regulamento

HORÁRIO DAS PROVAS
Seniores
Seniores
Seniores
Seniores

Masculinos - 3º Escalão 10,00 horas
Masculinos - 2º Escalão 12,00 horas
Masculinos - 1º Escalão 14,30 horas
Femininos 15,30 horas

INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas por escrito até 13 de fevereiro de 2019
e enviadas para:
geral.acrv@gmail.com
A confirmação das inscrições será efetuada através dos meios de
comunicação habituais (mail, telefone).
Contactos:
Telm: 936989917 (Joel Rodrigues)
Telm: 965680565 (Victor Tavares)

1. Podem participar neste Torneio, atletas filiados no CHALLENGE, com
Licença Desportiva.
2. Para efeitos de filiação e de modo a que seja possível participar no Torneio,
deverão os interessados, obter a sua inscrição na F.P.T.M – CHALLENGE,
no máximo, até dez (10) dias antes da data de realização da prova.
3. Os participantes obrigam-se a cumprir o disposto nas Normas Especificas
da modalidade e no Código Desportivo da F.P.T.M.- CHALLENGE em vigor.
4. Os atletas Federados que estejam inscritos na 1ª Divisão Nacional ou na
2ª Divisão Honra na época corrente, não podem participar nas provas
promovidas pelo CHALLENGE.
5. Pode a organização exigir, no ato da inscrição, documento comprovativo
(emitido pela Federação ou Associação da modalidade), de que os
atletas não estão incursos nesta disposição.
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6. As inscrições devem ser feitas no impresso que se anexa, onde deverá ser
indicado o NOME DESPORTIVO do concorrente, com a indicação do Clube
que representa bem como a categoria onde se inscreve.
7. Todos os participantes, no dia de realização das provas, devem fazer-se
acompanhar pelo documento identificativo (BI, Cartão Cidadão).

CUSTO DAS INSCRIÇÕES

CATEGORIA
1º ESCALÃO
2º ESCALÃO
3º ESCALÃO
SENIORES
FEMININOS

INDIVIDUAL
5€
5€
5€

EQUIPAS
5€
5€
5€

5€

5€

O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação
ou ausência.

SORTEIOS
Os sorteios serão realizados na Sede da F.P.T.M, pelos elementos do
CHALLENGE.
Na conceção dos mapas das diferentes provas seguir-se-á o estipulado no
regulamento geral da F.P.T.M.- CHALLENGE.

PRÉMIOS
Individualmente serão atribuídos os prémios a seguir indicados:
Masculinos
1º ao 4º - Taça
5º ao 8º - Troféu
9º ao 16º - Medalha
Femininos
1º e 4º – taça
5º ao 8º – Medalha
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Coletivamente serão entregues os prémios a seguir indicados:
Masculinos
1º ao 3º - Taça
4º e 5º - Troféu
Femininos
1º e 2º - Taça

As cerimónias da distribuição dos prémios deverão ter lugar
imediatamente após o termo de cada categoria, pelo que a entidade
organizadora informará atempadamente a hora da sua efetivação.
Na cerimónia protocolar de entrega de prémios, quer individuais quer
coletivos, os Atletas deverão apresentar-se devidamente equipados.

INFORMAÇÕES
1. O Pavilhão encontra-se à disposição dos participantes uma hora antes do
início da prova.
2. A tolerância máxima concedida aos concorrentes após a chamada para o
início de cada prova é de dez (10 minutos) após os quais serão eliminados.
3. Todos os Atletas se devem apresentar devidamente equipados (camisola,
calções e sapatos de ténis).
4. As bolas a utilizar neste Torneio são da responsabilidade dos concorrentes, não podendo constituir alegação para a não realização dos jogos.
5. A organização afixará no pavilhão, em lugar bem visível e acessível, os
mapas referentes a cada uma das provas, os quais irão sendo mantidos
atualizados, para que os interessados possam seguir o desenrolar do
torneio.

Teremos prémios de presença para todos os atletas

Valdágua, 11 de Janeiro de 2019

A Organização
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