Nome da Equipa:

CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS
CAMINHADA
CICLOTURISMO
TRIATLO BTT INDIVIDUAL
TRIATLO BTT ESTAFETA

SEMANA EUROPEIADA MOBILIDADE
Programa
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16 de setembro | Sábado
Corrida de Carrinhos de Rolamentos por Equipas
Rua do Campo da Feira | 20:00H

Caminhada e Cicloturismo: data de entrega das Inscrições até dia 13 de Set.
Triatlo BTT Estafeta: as equipas podem ser mistas | data de entrega das Inscrições até dia 19 de Set.

Carros de Rolamentos: Todos os elementos da equipa devem pertencer ao mesmo escalão etário | data de entrega das Inscrições até dia 13 de Set.

Nome :
Data de Nascimento:
/
N.º Cartão do Cidadão:

/

Telefone:

Autorização para menores de idade:
Eu,
participar na
Mobilidade 2017 em Campo Maior.
Data:
/
/
Assinatura:

Email:
Validade do Cartão do Cidadão:

17 de setembro | Domingo
/

/

Rota Urbana do Concelho
Passeio Cicloturista e Caminhada
Jardim Municipal | 08:30H

, encarregado(a) de educação de
, autorizo o meu (a minha) educando(a) a
promovida no âmbito da Semana Europeia da

Nome:
Data de Nascimento:
/
N.º Cartão do Cidadão:

/

Telefone:

Autorização para menores de idade:
Eu,
participar na
Mobilidade 2017 em Campo Maior.
Data:
/
/
Assinatura:

Email:
Validade do Cartão do Cidadão:

/

/

Olimpíadas da Mobilidade
Escola da Avenida | 16:00H

21 de setembro | 5ª feira

, encarregado(a) de educação de
, autorizo o meu (a minha) educando(a) a
promovida no âmbito da Semana Europeia da

WorkShop Participativo
Mobilidade Urbana Sustentável e Percursos Seguros Casa-Escola

Escola Secundária | 09:00H

22 de setembro | 6ª feira

Nome:
Data de Nascimento:
/
N.º Cartão do Cidadão:

19 e 20 de setembro | 3ª feira e 4ª feira

/

Telefone:

Autorização para menores de idade:
Eu,
participar na
Mobilidade 2017 em Campo Maior.
Data:
/
/
Assinatura:

Email:
Validade do Cartão do Cidadão:

/

/

Triatlo de BTT
Pela Sua Saúde, Mova-se!!!
Piscinas Municipais | 17:00H

INSCRIÇÕES E NORMAS DAS ATIVIDADES

, encarregado(a) de educação de
, autorizo o meu (a minha) educando(a) a
promovida no âmbito da Semana Europeia da

www.cm-campo-maior.pt
www.facebook.com/municipio.campo.maior/

Grupo de Ecologia e
Desportos de Aventura
Campo Maior

UNIÃO
FUTEBOL
DEGOLADOS

CORRIDA DE CARROS DE ROLAMENTOS
NORMAS E INSCRIÇÕES
Corrida de Carros de Rolamentos
“A PARTILHAR CHEGAMOS MAIS LONGE”
Normas
No âmbito da participação do Município de Campo Maior na “Semana Europeia da Mobilidade 2017”, foi preparado um
programa com várias atividades de sensibilização para uma mobilidade urbana mais sustentável e saudável, do qual faz
parte uma corrida de carrinhos de rolamentos intitulada “A Partilhar Chegamos Mais Longe”, com o objectivo de sensibilizar
os cidadãos para um uso mais racional do automóvel, mais concretamente para a sua partilha nas nossas deslocações
diárias, bem como para o uso de meios mais ecológicos e saudáveis.
Local e Horário da Prova
·A prova irá decorrer no dia 16 de setembro de 2017, em local a designar, pelas 21h00;
·Os participantes deverão apresentar-se junto ao secretariado instalado no local, acompanhados dos seus carros, a partir
das 20:00H, aﬁm de ser validada a respetiva participação;
·Os participantes devem respeitar os horários e os prazos estabelecidos, para que se possa conﬁrmar as inscrições e iniciarse as provas nos horários previstos.
Prova – Categorias
A Organização, para que exista uniformidade de capacidades e equidade, deﬁniu as seguintes categorias em competição:
·CATEGORIA INFANTIL - Participantes com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos.
·CATEGORIA JÚNIOR - Participantes com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos;
·CATEGORIA SÉNIOR - Participantes com idade igual ou superior a 16 anos;
Programa
·20h00 - Inicio da veriﬁcação e da validação dos carros;
·20h30 - Descida em grupo para reconhecimento do percurso;
·21h00 - Inicio das provas;
·22h00 - Entrega dos Prémios.
Participantes
·Serão aceites participantes com idade igual ou superior a 6 anos;
·A inscrição de um participante menor de idade só será aceite mediante a apresentação de um termo de responsabilidade do
Encarregado de Educação.
·A participação é por equipas, com um mínimo de 2 e um máximo de 3 elementos, que partilharão o carro, sendo que no caso
de o número de elementos ser inferior a 3, a equipa decide quem repete a última manga.
·Todos os elementos da equipa devem pertencer à mesma categoria em prova.
Inscrições
·As inscrições são gratuitas;
·As inscrições poderão ser efetuadas através da entrega da respetiva Ficha de Inscrição, no Município de Campo Maior ou
por email para geral@cm-campo-maior.pt, de acordo com o modelo de inscrição e apresentação de documento de
identiﬁcação;
·As inscrições poderão ser efetuadas até ao dia 11 de setembro de 2017.
Construção dos Carros de Rolamentos
·Os rodados devem ser rolamentos de esferas de metal, apresentando-se de forma a constatar este facto, não podendo a
estes ser acrescentado qualquer componente que altere a sua estrutura básica, nomeadamente o diâmetro;
·Desde de que não seja acrescentado nenhum material não pertencente ao rolamento o diâmetro do mesmo é livre;
·Devem possuir travões que permitam reduzir a velocidade num curto espaço. No caso de se utilizarem dois ou mais travões
a estabilidade do carrinho deverá estar garantida;
·Não é permitida a instalação de qualquer sistema de tração;
·Devem ter dois ou mais eixos, sendo um deles o direcional;
·A largura entre rodados não deve ser inferior a 60 cm;
·Os carros de rolamentos deverão possuir assentos para os participantes se manterem nesses lugares.
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·É obrigatório permanecer sentado durante todo o percurso, podendo apenas levantar-se na zona de tração pedestre ou
em caso de acidente;
·Não serão admitidos como materiais de construção todos os que possam provocar facilmente danos físicos aos seus
ocupantes (tais como chapas de metal, arestas vivas, superfícies cortantes ou pontiagudas, etc.);
·Caso os carros não cumpram as normas de segurança (apresentando materiais de construção passíveis de causar
danos físicos aos participantes ou a terceiros) não poderão participar em nenhuma das categorias da competição.
Apoio à construção dos Carros de Rolamentos
·O Município disponibilizará o apoio ao corte dos materiais para construção dos carros, nas instalações das Oﬁcinas
Municipais, até 3 dias antes do dia de realização da corrida;
·O transporte dos concorrentes e respetivos carros deverá ser assegurado pelos participantes.
Mangas
·A prova será composta por 3 mangas por equipa, com 2 equipas de cada vez; ganhará a equipa que melhor tempo realizar no
ﬁnal das três mangas;
·Em caso de empate entre equipas realizar-se-á uma descida única para deﬁnir posições.
Regras das descidas
·Qualquer manobra perigosa terá como consequência a desclassiﬁcação da equipa do autor da mesma;
·Quem sair da pista terá de voltar à corrida a partir desse local, não podendo ser empurrado para reiniciar a descida;
·Qualquer concorrente pode diﬁcultar a ultrapassagem a outro desde que não coloque em risco nenhum dos participantes;
·Não será tolerada a nenhum concorrente qualquer tentativa de agressão verbal ou física, resultante da participação na
prova.
Reparação dos Carros entre as Mangas
·É permitida a reparação dos carros entre as provas;
·Esta reparação terá de ser feita dentro do perímetro da prova;
·Não será aceite na manga seguinte qualquer carrinho que se apresente em condições que possam vir a resultar em danos
para o próprio ou para terceiros, tais como pregos mal pregados, tábuas com lascas, etc.;
·Se, fruto de uma reparação, o concorrente não se apresentar atempadamente na manga seguinte, a equipa será
desclassiﬁcada.
Normas de Segurança
·Todos os participantes deverão, obrigatoriamente, utilizar um capacete e luvas de proteção, recomendando-se ainda o uso
de cotoveleiras e joelheiras;
·Aconselha-se aos concorrentes apresentarem-se em prova de calças e, preferencialmente, de casaco, a ﬁm de todas as
partes do corpo estarem cobertas; A utilização de outras formas de proteção corporais é da livre iniciativa dos participantes;
·Não será permitida a participação de carros que ponham em risco tanto os participantes como o público;
·Os pilotos ﬁcam, com a realização da inscrição, cobertos por Seguro de Acidentes Pessoais e de Responsabilidade Civil;
·Os pilotos conﬁrmam no ato da inscrição que assumem qualquer responsabilidade por qualquer problema e/ou situação
que derive da sua condução e/ou das suas ações, assim como todos os danos causados pelos carros no piloto e/ou em
terceiros.
Júri
Existirá um júri, composto por um elemento da organização e dois elementos convidados, que será responsável pela
avaliação dos resultados nas diferentes provas e pela atribuição dos prémios.
Prémios
Aos melhores classiﬁcados de cada uma das categorias será atribuído um prémio, bem como à equipa detentora do
carrinho mais original.
Observações
Cabe à organização decidir qualquer ponto não constante nestas normas, os quais deverão ser aceites por todos os
envolvidos.

TRIATLO BTT DE CAMPO MAIOR
NORMAS
Triatlo BTT de Campo Maior
Normas
1. ORGANIZAÇÃO / ENQUADRAMENTO
O Triatlo BTT de Campo Maior é uma ação do Sporting Club Campomaiorense, da UFD e da Câmara Municipal de Campo
Maior, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade com o objetivo de sensibilizar a população para a utilização de novas
formas de se deslocar e para uma vida ativa mais saúdavel, mostrado a forma como pode combinar vários meios de
deslocação, tanto nas suas deslocações diárias(intermodalidade) recorrendo ao exemplo da prática desportiva.
As provas são de Triatlo em BTT, caso a temperatura da água não permita realizar o percurso de natação, a prova realizar-seá como Duatlo BTT
2. LOCAL e PROGRAMA-HORÁRIO
A prova terá lugar sexta-feira 22 de setembro, com partidas e chegadas nas Piscinas Municipais Descobertas, em Campo
Maior.
17:00h às 18:00h – Secretariado junto ao local.
17:00h às 17:45h – Veriﬁcação técnica de material e colocação do mesmo na Área de Transição. Os atletas deverão
apresentar-se com todo o equipamento a usar na prova, com o nº colocado na bicicleta e com dorsal.
17:45h - Hora limite de permanência de atletas na Área de Transição
18:00h – Início das provas por ordem crescente de idades e por escalão (masculinos e femininos de cada escalão iniciam a
prova em simultâneo)
20:00h – Previsão de chegada do último da última prova
20:10h às 20:30h – Recolha do material na área de transição exibindo o dorsal à entrada da mesma.
20:00h – Aﬁxação de resultados
20:15h – Entrega prémios
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Natação
Ÿ
É obrigatório o uso de touca.
Ÿ
Cada concorrente é responsável pelo cumprimento (conhecimento) do respetivo percurso, nomeadamente no
cumprimento do número de voltas previamente anunciadas.
BTT
Ÿ
É obrigatório o uso de capacete rígido aﬁvelado em toda a extensão do percurso, até à colocação da bicicleta no
suporte.
Ÿ
É obrigatório o uso de dorsal colocado nas costas e em local bem visível.
Ÿ
Cada concorrente é responsável pelo cumprimento (conhecimento) do respetivo percurso, nomeadamente no
cumprimento do número de voltas previamente anunciadas.
Ÿ
Cada concorrente é responsável pela sua bicicleta, não sendo possível receber qualquer tipo de ajuda exterior para a sua
reparação.
Ÿ
Apenas são permitidas BTTs.
Corrida
Ÿ
É obrigatório o uso de Peitoral, colocado em zona frontal, bem visível.
Ÿ
Cada concorrente é responsável pelo cumprimento (conhecimento) do respetivo percurso, nomeadamente no
cumprimento do número de voltas previamente anunciadas.
Ÿ
É proibido o acompanhamento dos atletas por parte de qualquer outra pessoa que não esteja em competição e por parte
de qualquer veículo autorizado ou não pela organização.
Ÿ
Os atletas devem manter a sua ordem de chegada até ao registo manual do seu número de dorsal.
7. ESTAFETAS
Podem ser compostas por grupos de 2 ou 3 participantes sem idade deﬁnida, os quais darão cumprimento aos 3 segmentos
da prova no formato de Estafeta.
Todos os atletas que participam nas estafetas terão de respeitar a zona de transmissão dos testemunhos sob pena de
desqualiﬁcação.

3. ESCALÕES ETÁRIOS e DISTÂNCIAS
Classiﬁcação de acordo com a Tabela.

6 aos 10 anos
11 aos 15 anos
16 aos 20 anos
21 anos e em diante
Estafetas Mistas (Sem Idade Definida)

50 m / 2500 m / 300 m (1 Volta / 1 Volta/ 1 Volta)
100 m / 2500 m / 300 m (2 Voltas / 1 Volta / 1 Volta)
100 m / 5000 m / 300 m (2 Voltas / 2 Voltas / 1 Volta)
100 m / 5000 m / 300 m (2 Voltas / 2 Voltas / 1 Volta)
100 m / 5000 m / 300 m (2 Voltas / 2 Voltas / 1 Volta)

Os Escalões aplicam-se tanto em Masculinos como em Femininos, exceto nas Estafetas que podem ser mistas.

4. DESCRIÇÃO DOS PERCURSOS
Natação: Piscina 25M
Corrida: Em relva e plano.
BTT: Percurso em terra batida de nível médio.

Na Meta

5. LOCAIS DE ABASTECIMENTO

6. 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 responsáveis da prova.

8. CLASSIFICAÇÕES

9. PRÉMIOS

ESCALÕES
6 aos 10 anos
11 aos 15 anos
16 aos 20 anos
21 anos e em diante
Estafetas Mistas (Sem Idade Definida)

MASCULINOS FEMININOS
1º, 2º e 3º
1ª, 2ª e 3ª
1º, 2º e 3º
1ª, 2ª e 3ª
1º, 2º e 3º
1ª, 2ª e 3ª
1º, 2º e 3º
1ª, 2ª e 3ª
1ª, 2ª e 3ª

10. CASOS OMISSOS
Os casos omissos à Regulamentação da F.T.P. serão resolvidos pelo DIRETOR DA PROVA.

11. OUTRAS INDICAÇÕES
Estão previstas zonas de controlo de passagem dos atletas, sendo desclassiﬁcado quem não cumpra a totalidade do
percurso;
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;
O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização colocados ao longo do percurso.
O evento dispõe de balneários no Parque desportivo da Junta Freguesia Expectação

