XIV TORNEIO INTERNACIONAL TERRAS DO INFANTE
1ª ETAPA TAÇA DA EUROPA

Normas e informações
1.

No dia 7 de abril, sexta-feira, a partir das 13h30 abrirá a RECEÇÃO, que funcionará à entrada da Escola Júlio Dantas,
local onde se devem dirigir os respetivos dirigentes dos clubes. Em seguida, estes serão encaminhados para o pavilhão
desportivo onde se fará a ACREDITAÇÃO dos clubes, sendo entregue aos responsáveis os dorsais e chips.

2.

Quando os dirigentes / responsáveis dos clubes levantarem os dorsais e chips, entre outra documentação, devem
deixar, como caução, um documento de identificação, o qual será entregue quando devolverem os dorsais e chips.

3.

A ACREDITAÇÃO dos clubes será feita sexta-feira, a partir das 13h30. Porém, quarta e quinta-feira, das 18h30 às
20H30, estará um elemento do secretariado na Escola, que poderá entregar a documentação aos clubes cuja inscrição
esteja completa e validada.

4.

Durante os 3 dias de provas, junto à pista, funcionará o SECRETARIADO do torneio, onde os participantes e público

5.

No recinto desportivo, haverá também elementos da organização identificados que darão orientações aos participantes e

em geral poderão solicitar informações.
público. Para que as provas decorram com normalidade, as orientações desses elementos devem ser seguidas e
respeitadas.
6.

Os WCs para atletas e público situam-se à entrada do pavilhão desportivo.

7.

Não é permitido fumar no interior da Escola.

8.

Não é permitido cozinhar, nem pernoitar no interior da Escola, salvo as comitivas devidamente autorizadas pela
organização.

9.

Não é permitida a circulação de veículos no interior da Escola.

10. Não é permitida a colocação de estacas nas zonas pavimentadas (alcatroadas).
11. As equipas apenas devem ocupar a zona das BOXES (campo de jogos fechado), onde devem colocar os seus pertences.
A organização não se responsabiliza por objetos desaparecidos ou outros danos.
12. As equipas podem colocar tendas no espaço da BOXES, mas não devem danificar ou perfurar o solo, sendo da sua
responsabilidade qualquer dano.
13. A pista tem dois portões. Os atletas devem entrar na pista pelo portão nascente (contrário à reta da meta). A saída dos
atletas da pista será feita pelo portão poente (portão da reta da meta).
14. Os atletas não devem entrar nem sair da pista saltando as tabelas.
15. Durante a cerimónia de abertura e de entrega de prémios os atletas devem estar equipados com fato de treino ou fato
de competição.
16. Nenhum elemento ligado às equipas ou público se deve colocar em cima das tabelas.
17. Os treinadores, os delegados e restante público não devem entrar na pista.
18. Os patinadores, antes da prova, devem dirigir-se para a câmara de chamada, onde receberão os nºs do sorteio.
19. Todos os participantes e público em geral não deve bater nos acrílicos das tabelas.
20. Qualquer danificação das tabelas acrílicas provocada por comportamento incorreto, acarreta o pagamento dos estragos
por quem os provocou.
21. Apenas podem entrar na pista os patinadores autorizados.
22. As senhas de refeições disponibilizadas pela organização poderão ser compradas e adquiridas no secretariado da
organização.
23. Horário do refeitório:
Sexta-feira – jantar: das 19 às 21h00 | Sábado - almoço: das 12 às 15h00 / jantar: das 19 às 21h00
Domingo – almoço: das 12h00 às 15h00/jantar: das 18h00 às 21h00
24. Os participantes podem consultar o programa / horário das provas e séries afixados nas janelas do refeitório e no placard
junto à sala de ACREDITAÇÃO no Pavilhão Desportivo;
25. Para qualquer dúvida ou esclarecimento devem contactar o secretariado ou os elementos da organização identificados
com colete laranja.
26. Todos os casos omissos no regulamento do torneio serão apreciados e resolvidos pela organização.
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