DOCUMENTO ORIENTADOR
16 DE MARÇO DE 2005
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Tânia Avelans

Documento Orientador
Torneio de Pista
A Coordenação Educativa da Guarda, em colaboração com a
Associação de Atletismo da Guarda, fará disputar na Pista de Atletismo do
Estádio Municipal da Guarda, no dia 16 de Março de 2005, o seu Torneio de
Atletismo de Pista – Fase Distrital.

DATA
16 de Março de 2005

LOCAL
Cidade da Guarda
Estádio Municipal da Guarda

ORGANIZAÇÃO
Coordenação Educativa da Guarda

COLABORAÇÃO
Associação de Atletismo da Guarda;
Bombeiros Voluntários da Guarda.

ESCALÕES ETÁRIOS PARTICIPANTES
QUADRO 1 - ANO DE NASCIMENTO POR ESCALÃO ETÁRIO/SEXO
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CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
6 alunos no mínimo e 12 no máximo, cuja identificação deve constar no
Boletim de Prova, podendo ser inscritos 2 suplentes;
1 Professor responsável pelo Grupo/Equipa;
2 Juizes / Cronometristas (alunos com curso de Formação).

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPAS DE ESCOLA
Cada Equipa deverá apresentar no máximo 2 (dois) alunos por prova,
excepto na prova de estafeta em que apresenta uma equipa constituída por
4

(quatro)

alunos

participantes

nas

outras

provas,

ou

podendo

excepcionalmente, incluir 2 suplentes;
Cada aluno pode participar num máximo de 2 (duas) provas, sem contar
com a prova de estafeta;
O aluno que participe numa corrida de longa duração, igual ou superior a
1000 m não poderá participar noutra prova do programa;
Para além do Grupo/Equipa poderão ainda ser indicados alunos cuja
participação será de titulo Individual, não interferindo na classificação
colectiva.
Nota: Não haverá distinção de alunos/atletas Federados e não Federados.
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Programa/Horário (Provas)
( a definir de acordo com as inscrições)

INSCRIÇÕES
A Ficha de Inscrição, que se encontra em anexo, deverá ser enviada depois
de devidamente preenchida, impreterivelmente para a C.E. – Guarda até ao
dia 25 de Fevereiro de 2005, através do Fax: 271 232 014 ou do E-Mail:
gu.de@.drec.min-edu.pt.
Na altura da recepção das Escolas participantes deverão ser confirmadas
todas as inscrições por prova.
No dia da competição, as inscrições nas provas de corridas e estafetas
deverão ser efectuadas em fichas próprias, que se encontram em anexo
(uma por aluno/prova) e entregues no secretariado. Para os concursos, as
inscrições efectuam-se no próprio local de competição junto dos juizes.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Relação Nominal das Equipas/alunos devidamente autenticada. A identificação
dos elementos da equipa junto do Secretariado da prova é feita pelo professor
responsável do grupo/equipa.

REGULAMENTO TÉCNICO
Serão aplicadas as disposições dos seguintes Regulamentos:
Regulamento Geral de Provas do Desporto Escolar 2004/2005;
Regulamento Específico de Atletismo para o Desporto Escolar 2004/2005;
Regulamento da I.A.A.F. – Associação Internacional das Federações de
Atletismo.

RECEPÇÃO DAS COMITIVAS
09h30’ – no Pavilhão do Estádio Municipal da Guarda
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PROGRAMA
O presente Torneio realizar-se-á de acordo com o seguinte Programa/Horário:

10h:00’ – INÍCIO DAS PROVAS
Respeitar-se-á a sequência de acordo com o Programa/Horário

Almoço Volante na Pista de Atletismo (serão dados aos professores
responsáveis sacos com os almoços dos alunos, os quais deverão ser dados
ao aluno após a realização das provas)

15h:00’ – Encerramento – Regresso às Escolas
CLASSIFICAÇÕES
Serão elaboradas:
Uma Classificação Geral Individual, por Escalão Etário/Sexo por prova;
Uma

Classificação

Colectiva

de

Equipas

Escolares,

por

Escalão

Etário/Sexo;
A Classificação Colectiva será efectuada através do somatório da
pontuação obtida individualmente em cada prova e colectivamente na estafeta.
(ver regulamento específico de Atletismo 2004-2005)

Entrega de Prémios
Não haverá entrega de prémios no dia, as medalhas serão encaminhadas para
as escolas, que posteriormente deverão entregar as mesmas aos alunos
quando lhes mais convier (ex: festa de encerramento de ano lectivo.)
Prémios individuais - Resultantes das diversas classificações individuais
serão atribuídas medalhas aos três (3) primeiros alunos da Geral.
Prémios Colectivos – Às três primeiras Equipas / Grupos vencedoras
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BALNEÁRIOS
Alunos/atletas Femininos e Masculinos equipam-se nos Balneários do Estádio
Municipal da Guarda.
A Organização não se responsabiliza por qualquer valor deixado nos
Balneários. Os valores devem ser guardados nos respectivos autocarros.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos, bem como as dúvidas resultantes da aplicação dos
Regulamentos serão resolvidos pela Organização.

Torneio de Pista Fase Regional (8, 9, 10 de Abril em Viseu)
Apuramentos
Colectivamente: A escola classificada em primeiro lugar no respectivo escalão
etário/sexo
Individualmente: Serão apurados os 2 (dois) primeiros classificados em cada
prova individual, não pertencentes à equipa classificada em primeiro lugar.
Participam nesta fase os alunos e as escolas vencedoras da Fase Distrital, nos
escalões de Iniciados e Juvenis de ambos os sexos;
NOTA FINAL:
A Organização deseja a todos os participantes o maior sucesso desportivo,
tendo em conta que o importante é participar e superar-se a si próprio...

Uma Boa Prova para Todos...
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Anexos
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