Associação de Patinagem de Leiria
Patinagem de Velocidade
Época 2015
PROTOCOLO
O Comité de Patinagem de Velocidade desta Associação vai levar a efeito a
realização do I ENCONTRO CONVÍVIO INDOOR DE CLUBES APLEIRIA 2015,
com o principal objetivo de servir para um treino conjunto, convívio e dinamização
entre clubes inscritos nesta Associação e escolas que queiram participar, pelo que
informamos:

Local:

Pavilhão de Santa Eufémia - Leiria

Data:

24 de Janeiro de 2015

Horário:

09h00 às 13h00

Inscrições:
Tipo de Circuito:

A inscrição deverá ser feita numa ficha própria que se encontra em
anexo E.
Madeira

Instalações de
Apoio:

Balneários, casas de banho

Prazo de Inscrição:

Clubes e escolas interessadas em participar devem efetuar as
suas inscrições até 5 dias antes da data marcada para a
realização do evento, devem enviar para a Associação de
Patinagem de Leiria a ficha de inscrição dos seus atletas ou alunos
para – apleiria@sapo.pt
Os Escalões Etários que podem participar na Época 2015 são os
seguintes:
Ano de Nascimento – Idade - Categoria

Escalões:

2010 e 2011 - 4 e 5 anos - Bambi
2009 e 2008 - 6 e 7 anos - Benjamim
2007 e 2006 - 8 e 9 anos - Escolar
2005 e 2004 - 10 e 11 anos - Infantil
2003 e 2002 - 12 e 13 anos - Iniciado
2001 e 2000 - 14 e 15 anos - Cadete
1999 e 1998 - 16 e 17 anos – Júnior
1997 e anteriores - 18 anos ou mais - Sénior
1985 e anteriores - 30 anos ou mais - Master

I ENCONTRO CONVÍVIO INDOOR DE CLUBES APLEIRIA 2015
- REGULAMENTO DE PROVA –
Este regulamento é destinado a todos os clubes inscritos na Associação de
Patinagem de Leiria na modalidade de Patinagem de Velocidade, assim como, alunos
do desporto escolar.
Este evento é realizado ao longo da época 2015, sendo uma organização da
responsabilidade da Associação de Patinagem de Leiria, Clube Desportivo Moitense,
Agrupamento de escolas Marinha Grande Poente e Hóquei Clube de Leiria.
O principal objetivo é servir para um treino conjunto, convívio e dinamização
entre clubes inscritos nesta Associação e escolas que queiram participar.
Iremos chamar prova a cada corrida realizada pelos alunos/atletas.
1.Participação
Os clubes e escolas podem participar com um número ilimitado de patinadores .
2. Equipamento
O patinador tem de utilizar sempre o capacete.
3. Acompanhamento dos atletas
Os clubes, escolas e acompanhantes são os responsáveis pelo devido
enquadramento e orientação dos patinadores durante a realização das provas e no
período de aquecimento. No decorrer das provas, devem permanecer sempre junto
dos seus atletas/alunos na box, devendo encaminha-los para a câmara de chamada
com a devida antecedência.
4. Secretaria/Arbitragem/Cronometragem
As entidades organizadoras são responsáveis pela condução das provas,
devendo para o efeito organizar a equipa de arbitragem com um mínimo de elementos
que permita que o evento tenha o brilho, a honra e o desportivismo que merece.
Esta equipa é constituída por membros convidados pelos organizadores, não
sendo necessário serem juízes oficiais.
Composição da Arbitragem:
- Juiz de Partidas 2 Iniciam a partida
- Juiz de Voltas/Chegadas 2 Controlam as voltas e chegadas
- Juiz de Secretariado 2 Registam os tempos nas fichas de prova
- Operador de Computador 1 Regista e ordena os tempos por ordem crescente
- Estafeta 1 Operador Computador/Secretariado/Painel de resultados
5. Programa/Horário
O programa e o horário é definido pelos Organizadores do evento, tendo no
entanto sempre em consideração que cada Encontro deverá contemplar os seguintes
períodos:
- Receção dos participantes e entrega do Programa;
- Reunião Técnica (Professores, Equipa de Juízes e Organização);

- Período de aquecimento;
- Início e desenvolvimento das provas.
6. Tipo de Provas
Em cada encontro realizar-se-ão provas coletivas, a saber:
a) Prova de Séries Velocidade – a corrida de velocidade disputa-se sobre
forma de
séries ou baterias, partindo os alunos da mesma linha.
Ver ANEXO Percurso Alternativo 2
b) Prova de Séries Velocidade – a corrida de velocidade disputa-se sobre
forma de
séries ou baterias, partindo os alunos da mesma linha.
Ver ANEXO Percurso Alternativo 3
7. Pontuação
No final dos dois encontros convívios é atribuída a pontuação geral por equipa
e individual, essa pontuação é efetuada através da classificação dos dois encontros.
A organização acha fundamental esta classificação para o desenvolvimento
psicológico de cada atleta/aluno.
8. Prémios
No último encontro e no conjunto dos dois, vão ser entregues medalhas para
os três primeiros classificados em todos os escalões e medalhas de participação
todos os outros atletas/alunos.

- FICHA DE INSCRIÇÃO Clube/Escola
Masculino

NOME

Nº BI

Data de
Nascimento

Escalão

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Feminino

NOME

Nº BI

Data de
Nascimento

Escalão

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data: ____ /____ /______

O Responsável Grupo/Equipa
__________________________________
O Treinador

__________________________________________________

- CALENDÁRIO DE PROVA –
9h00
Abertura da Secretaria
9h15
Reunião com delegados
9h30
Início das provas

13h00
Encerramento
da Prova

