II AQUATLO Jovem CCD/Intermaché Lagos
Sábado, 21 DE ABRIL DE 2018
CIRCUITO JOVEM DO ALGARVE
PROVA DE PROMOÇÃO PARA CADETES A VETERANOS

REGULAMENTO

1. ORGANIZAÇÃO / ENQUADRAMENTO
O II Aquatlo Jovem CCD/Intermarché Lagos é uma organização do Centro de Cultura e Desporto dos
Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos com o apoio da Lagos Em Forma, da Federação de
Triatlo de Portugal e da Câmara Municipal de Lagos e Intermarché.
É constituído por provas para jovens até aos 15 anos, contando para o Circuito Regional Jovem do
Algarve. Haverá também uma prova de promoção para atletas com 16 e mais anos.
2. DATA, HORÁRIOS E LOCAIS
As provas realizar-se-ão no dia 21 de Abril de 2018 (Sábado), nas Piscinas do Complexo Desportivo da
Lagos em Forma (Mapa), no seguinte horário:








14h00 – Abertura do Secretariado (porta principal do edifício)
14h10 – Abertura da área de transição (para todos os escalões)
15h00 – Encerramento do Secretariado
15h10 – Encerramento da área de transição (Para todos os escalões)
15h30 – Início das provas por ordem crescente de escalões
18h30 – Previsão do final das provas
19h00 – Previsão de entrega de prémios
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3. ESCALÕES ETÁRIOS e DISTÂNCIAS
ESCALÕES (idade)
Benjamins (7, 8 e 9 anos)
Infantis (10 e 11 anos)
Iniciados (12 e 13 anos)
Juvenis (14 e 15 anos)
Cadetes a veteranos (16 e mais anos)

Natação
50 m
100 m
150 m
200 m
300 m

Corrida
400 m
850 m
1300 m
1750 m
2250 m

4. LOCAIS DE ABASTECIMENTO
Durante a prova serão fornecidos abastecimentos líquidos (água) na meta.
5. REGRAS RESPONSABILIDADE GERAL
São adotadas as regras em vigor no Regulamento Técnico da Federação de Triatlo de Portugal, sendo
da responsabilidade dos atletas conhecer e respeitar o mesmo, bem como cumprir as instruções dos
árbitros e responsáveis da prova. Regulamento disponível em http://www.federacaotriatlo.pt/ftp2015/a-federacao/estatutos/.
a) Cada atleta é responsável pelo cumprimento/conhecimento do respectivo percurso e nº
de voltas previamente anunciados e relativos a cada segmento da prova;
b) Durante o percurso de natação não é permitido o uso de dorsal, sendo obrigatório o uso
da touca numerada até à zona de transição;
c) Durante o percurso de corrida é obrigatório o uso de dorsal na zona frontal, sendo
proibido o acompanhamento dos atletas por parte de qualquer pessoa que não esteja em
competição e/ou por qualquer veículo;
d) Não é permitido receber qualquer abastecimento exterior, que não seja o proporcionado
pela organização;
e) Todos os participantes na prova terão de estar, obrigatoriamente, cobertos pelo Seguro
Desportivo previsto na Lei (Acidentes Pessoais).
6. CLASSIFICAÇÕES
Individual absoluta por escalões e género.
Colectivas por equipas da região do Algarve.
7. RECLAMAÇÕES
Todos os agentes desportivos diretamente envolvidos na competição poderão apresentar protesto,
sendo que os mesmos deverão:
a) Ser entregues presencialmente ao árbitro Chefe de equipa, até 15 minutos após a publicação dos
Resultados Oficiais Provisórios;
b) Ser efetuados por escrito e entregues, acompanhados de uma taxa de 25 Euros, ao árbitro Chefe
de equipa, que o receberá anotando a hora de recepção;
c) Esta taxa será sempre devolvida, caso o protesto seja decidido favoravelmente.
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8. PRÉMIOS
Troféus individuais e coletivos.
Prémio de participação.
Na atribuição dos prémios é obrigatória a presença dos atletas.
9. INSCRIÇÕES
As inscrições para a prova devem ser efetuadas através de envio de email para ccdtcml@gmail.com,
de acordo com os seguintes pontos.
a) Indicar no email os seguintes dados dos atletas conforme registado no processo de
licenciamento na FTP: dorsal, nº de licença, data de nascimento, nome, género e clube;
b) As inscrições para todos os atletas devem ser enviadas até às 24h00 de segunda-feira dia 16 de
Abril (prazo normal);
c) Se efetuadas no prazo normal, as inscrições são gratuitas para os atletas federados e têm um
custo de 2,5€ (seguro) para atletas não federados;
d) As inscrições enviadas após o prazo normal ou efetuadas no secretariado no dia da prova têm
um custo de 5€ (federados ou não federados);
e) Os pagamentos devem ser efetuados no secretariado no dia da prova em numerário;
f) A inscrição na prova confere direito a: participação e classificação na prova e no Circuito Jovem
do Algarve, aluguer de dorsal (a devolver no final da prova), touca, abastecimentos, seguro de
acidentes pessoais, prémios por classificação e lembrança de participação.
10. CASOS OMISSOS
Os casos omissos à Regulamentação da FTP serão resolvidos pelo Delegado Técnico.
11. OUTRAS INDICAÇÕES
a) Estão previstas zonas de controlo de passagem dos atletas, sendo desclassificado quem não
cumpra a totalidade do percurso.
b) Da aptidão física dos atletas serão responsáveis os clubes, as entidades que os inscrevem ou o
próprio atleta, não cabendo à Organização responsabilidades por quaisquer acidentes que se
venham a verificar antes, durante e depois da prova, sendo, tomadas providências para uma
assistência eficaz durante o desenrolar da mesma;
c) O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização colocados ao
longo do percurso.
d) Poderão ser utilizados os balneários da Piscina Municipal.
12. CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Nuno Barros 913370697 Marco Carmo 914227265
Email ccdtcml@gmail.com
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