1º Torneio de Atletismo em Pavilhão da A. A. PORTO
Pavilhão Municipal do Padrão da Légua – Sra. Da Hora

Sábado - 19 de Novembro de 2011 -14:30 horas
REGULAMENTO:
a) Neste Torneio poderão participar atletas do escalão de Benjamins
(2003/2004/2005), Benjamins B (2001/2002) e Infantis (1999/2000);

A

b) As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 16 de Novembro para a Associação de
Atletismo do Porto, através do fax: 22 600 15 88, ou para email:
porto@fpatletismo.org, indicando o primeiro e o último nome do atleta, o ano de
nascimento e o clube ou escola que representam;
c) As provas iniciam para todos os atletas às 14:30 horas. Os atletas, munidos da
ficha de registo, deverão percorrer as estações onde se realizam as suas provas até
completarem o número de tentativas permitidas em cada prova;
d) Os atletas deverão participar em todas as provas do seu escalão e sexo, pela ordem
que entenderem. Após ter realizado todas as provas os atletas deverão entregar a
ficha de registo no secretariado de resultados;
e) O número de tentativas a realizar em cada prova, está indicado na ficha descritiva das
provas, podendo ser alterado por decisão da organização em função do número de
participantes;
f) 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;
g) Será considerado vencedor do total das provas, 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 melhores classificações em
cada uma das provas;
h) Haverá uma classificação individual final, por escalão e sexo, resultado do somatório
dos pontos alcançados em cada prova.
i) Serão atribuídos prémios aos três primeiros atletas de cada escalão e sexo da
classificação final do total das provas;
j) Serão sorteados brindes entre os atletas que participem em todas as provas do seu
escalão.
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 Portuguesa de Atletismo.
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