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IV AQUATLO JOVEM de ALVOR  
Campeonato Regional Jovem – 1ª Etapa 

Sábado, 19 de Março, 14:00h 

Complexo Desportivo de Alvor  

REGULAMENTO 

 ORGANIZAÇÃO 

1. O IV Aquatlo Jovem de Alvor é uma organização do O2 Portimão, com o apoio da Câmara Municipal de 

Portimão, Junta de Freguesia de Alvor e Complexo Desportivo de Alvor. 

2. É constituído por provas de natação e corrida que irão decorrer de acordo com o seguinte programa 

horário:  

 

CONTROLO COVID-19 

1. Os atletas, distanciados de 2m e portadores de máscara, terão de passar pelo Posto de Controlo, em 

que a organização irá medir a temperatura corporal a todos os atletas, sendo impedido de participar 

todo o atleta cuja temperatura corporal seja superior a 37,5 graus C. 

Complexo Desportivo de Alvor: https://www.cm-portimao.pt/menus/servicos/desporto-e-
juventude/espacos-desportivos/complexo-desportivo-de-alvor 

12h30 às 13h20 Admissão no Posto de Controlo Covid-19 em Horário a definir para cada clube 

12h30 às 13h30 Secretariado 

13h15 às 13h30 Aquecimento no tanque e na piscina 

13h40 ás 13h50 Reunião técnica do Delegado técnico com treinadores (sala da piscina) 

Até às 13h50 Apresentação dos atletas Benjamins no cais de partida (junto dos blocos de partida) 

14h00 
Início das provas por ordem crescente de idades antecedidas de saudação entre 
atletas e ao público como promoção do espírito desportivo 

16h30 Previsão do final das provas 

16h45 Previsão de afixação de resultados 

17h00 Previsão do início da entrega de prémios 
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2. No Posto de Controlo os atletas terão à sua disposição produtos de higienização (álcool gel), para 

utilização e devem entregar o termo de responsabilidade preenchido e assinado em como não 

apresentou sintomas de doença nos últimos 15 dias. Será de seguida fornecida a cada atleta uma 

pulseira de acesso a todos os locais de prova e devem prosseguir para colocar o seu material na área 

de transição. 

3. Os atletas têm de cumprir as recomendações da FTP aprovadas pelo IPDJ para este período, 

nomeadamente ser obrigatório o uso de máscara durante todo o período em que se encontrem no 

local da prova, à exceção do período compreendido entre o alinhamento para a partida e o momento 

do abandono do funil de chegada após ter concluído a prova. 

4. A prova decorrerá no formato de partidas por vagas de cerca de 16 atletas por cada vaga ou outro 

formato permitido pelo Delegado de Saúde. 

5. Todos os atletas terão horários-limite específicos para se apresentarem no Posto de Controlo e efetuar 

a colocação do material na área de transição. Os mesmos serão divulgados 2 dias antes na informação 

da prova no site da Federação. 

6. Após a meta os atletas receberão um abastecimento líquido e os treinadores/ responsáveis pelo clube 
devem entregar-lhes a máscara para colocarem logo que estejam em suficientes condições de 
conforto. 

7. Será realizada entrega de prémios segundo as regras covid-19. 
 

INSCRIÇÕES 

1. As inscrições devem ser efetuadas em http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/aplicacao-de-gestao-

ftp/ 

2. Nº de telefone para informações sobre inscrições: 96 88 11 704 

3. As inscrições para todos os atletas devem ser efetuadas até às 24h00 de terça-feira dia 15 de Março 

de 2022; 

4. Não são aceites inscrições efetuadas posteriormente a este prazo; 

5. Os valores de inscrições são os que constam no seguinte quadro: 

 

A forma de pagamento deverá ser por Transferência Multibanco, devendo enviar 

comprovativo de transferência para inscricoes@federacao-triatlo.pt (IBAN: PT50 0045 5442 

4033 1296 628 30); 

6. Quaisquer dificuldades de inscrição deverá contatar a Federação de Triatlo de Portugal: 

o E-mail: inscricoes@federacao-triatlo.pt 

o Telefone: 214 464 821 

7. A inscrição na prova confere direito a: 

 Participação e classificação na prova e no Campeonato Regional Jovem; 

 Empréstimo de dorsal (a devolver no final da prova) e touca a quem não possui; 

 Abastecimentos; 

 Seguro de acidentes pessoal. 
 

PROVAS AQUATLO 
PREÇO DE INSCRIÇÃO 

 

FEDERADOS NÃO FEDERADOS 

Campeonato Regional Jovem  Distâncias Jovens  0 €  5 € 

http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/aplicacao-de-gestao-ftp/
http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/aplicacao-de-gestao-ftp/
mailto:inscricoes@federacao-triatlo.pt
mailto:inscricoes@federacao-triatlo.pt
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GRUPOS DE IDADE E DISTÂNCIAS 

 

 

LOCAL DE ABASTECIMENTO: Início do percurso da corrida e Meta 

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

1. 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. 

2. A participação na prova tem que estar obrigatoriamente coberta pelo seguro desportivo previsto na Lei 

(Acidentes Pessoais). 

3. Em caso de falta de qualquer um dos elementos identificadores (dorsal, touca), os atletas podem competir 

mediante o pagamento de uma taxa de 5 € não reembolsável. 

Segmento Regras 

Natação 

 Não é permitido o uso de dorsal; 

 É obrigatório o uso da touca numerada; 

 Cada atleta é responsável pelo cumprimento (conhecimento) do respetivo percurso, 
nomeadamente no cumprimento do número de voltas previamente anunciadas. 

Corrida 
 É obrigatório o uso de dorsal, colocado em zona frontal, bem visível; 

 Cada atleta é responsável pelo cumprimento (conhecimento) do respetivo percurso, 
nomeadamente no cumprimento do número de voltas previamente anunciadas; 

 

Benjamins 

7,8 e 9 anos 

(nascidos entre 

2013 e 2015) 

Infantis 

10 – 11 Anos 

 (Nascidos em 

2011 e 2012) 

Iniciados 

12 – 13 Anos 

 (Nascidos em 

2009 e 2010) 

Juvenis 

14 – 15 Anos 

 (Nascidos em 

2007 e 2008) 

Cadetes 

16 – 17 Anos 

(Nascidos em 

2005 e 2006) 

Natação 50m (1 volta) 100m (2 voltas) 150m (3 voltas) 200m (4 voltas) 250m (5 voltas) 

Corrida 400m (1 volta) 800m (1 volta) 1000m (1 volta)  2000 (2 voltas) 3000m (2 voltas)  
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 É proibido o acompanhamento dos atletas por parte de qualquer outra pessoa que não 
esteja em competição; 

     Ver regulamentos em vigor em: http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/a-federacao/estatutos/ 

 

RESULTADOS 

Todos os atletas Benjamins, Infantis, Iniciados, juvenis e cadetes pontuam para o respetivo clube através 
do somatório de pontos, aplicando-se à classificação individual a Tabela I do Anexo F (RTC 2022). 

Para efeitos de Ranking Coletivo aplicam-se a as pontuações definidas pela Tabela I do Anexo I (RTC 
2022) 

Serão elaborados resultados por escalões (Benjamins/ Infantis/Iniciados/Juvenis e Cadetes). 

PRÉMIOS 

CAMPEONATO REGIONAL JOVEM 
Escalões MASCULINOS FEMININOS 

Benjamins 1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 
Infantis 1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 

Iniciados 1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 
Juvenis 1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª 
Cadetes 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

 

 

 

RECLAMAÇÕES 

1. Podem ser efetuadas por todos os agentes desportivos diretamente envolvidos, de acordo com o 

seguinte: 

 Devem ser efetuados por escrito e entregues, acompanhados de uma taxa de 25 €, ao Árbitro Chefe 

de Equipa, que o receberá anotando-lhe a hora de receção, e até 15 minutos após a publicação dos 

Resultados Oficiais Provisórios 

 A taxa será devolvida se a reclamação for decidida favoravelmente. 

              JURI DE COMPETIÇÃO 

1. Será constituído por três individualidades a anunciar no secretariado. 

               OUTRAS INFORMAÇÕES 

1. 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. 

2. O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização. 

3. Estão previstas zonas de controlo de passagem dos atletas, sendo desclassificados aqueles que não 

cumpram a totalidade dos percursos da prova. 

4. No final da prova, os atletas poderão tomar banho nos Balneários da Piscina até às 17h00. 

CLUBES REGIÃO ALGARVE E BAIXO ALENTEJO 1º 2º 3º 4ª 5ª 

http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/a-federacao/estatutos/
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               CASOS OMISSOS 

1. Os casos omissos à Regulamentação da Federação de Triatlo de Portugal serão resolvidos pelo 

Delegado Técnico. 

 

FIM DE REGULAMENTO 


