Campeonato de Salto em Altura em Sala
REGULAMENTO
18 de Janeiro de 2020 - Arronches - 15h00 horas
Artigo 1 (organização)
O Campeonato de Salto em Altura em sala, é uma prova organizada pelo Sport
Arronches e Benfica, em parceria com a Associação de Atletismo do Distrito de
Portalegre (AADP) e com o apoio da Câmara Municipal de Arronches e da Câmara
Municipal de Portalegre. Realiza-se dia 18 de Janeiro de 2020, no Pavilhão Municipal
de Arronches, pelas 15 horas, com o ajuizamento do Conselho de Arbitragem da
AADP.
-

Artigo 2 (Normas Regulamentares)
A competição destina-se a atletas filiados na AADP e na FPA.
- O Campeonato de Salto em Altura, rege-se pelas normas gerais do Regulamento Geral
de Competições da FPA.
- Cada participante é responsável pelo seu estado de saúde. A Organização subscreveu
um seguro desportivo, vigorando o obrigatório para atletas filiados na FPA.
- A altura inicial da fasquia é de 1.00 metros, subindo de 5 em 5 centímetros.
- Todos os atletas devem indicar antes do inicio da competição a que altura pretende
iniciar o seu concurso.
-

Artigo 3 (Objetivo)
- Visa apurar no final da prova o melhor atleta por sexo e por escalão, bem como o melhor
clube no conjunto de todas as classificações obtidas, nos escalões de infantis até veteranos.
Artigo 4 (Participantes)
- O Campeonato de Salto em Altura destina-se a atletas dos seguintes escalões:
Infantis – 2007, 2008
Iniciados – 2005, 2006
Juvenis – 2003. 2004
Juniores – 2001, 2002
Seniores – 2000 a 1986
Veteranos – 1985 a anteriores

Artigo 5 (Inscrições)
- Os atletas filiados na AADP participam com os dorsais de filiação.
- As inscrições devem ser feitas em formulário disponível em www.aadp.pt
- Para atletas filiados na AADP, a inscrição é gratuita até ao dia 15 de Janeiro, após
essa data tem uma taxa de 3€.
- Para atletas filiados em outras Associações Regionais, a inscrição tem uma taxa de 3€
até ao dia 15 de Janeiro, após essa data tem uma taxa de 5€.
- Para atletas não filiados, a inscrição tem uma taxa de 3€ até ao dia 15 de Janeiro,
após essa data tem uma taxa de 5€.
Artigo 6 (Secretariado)
- O secretariado para entrega de dorsais estará aberto entre as 14h00 e as 15h00, não
sendo possível levantar dorsais após o fecho do secretariado.

Artigo 7 (Classificações)
Será estabelecida uma classificação individual, por sexo e escalão em cada prova.
- A classificação coletiva será feita através do somatório das pontuações de cada atleta.
-

Artigo 8 (Direitos de Imagem)
A aceitação do presente regulamento traduz, obrigatoriamente, que o participante
autoriza a organização da prova à gravação total ou parcial da sua participação na
mesma, pressupõe também a sua concordância para que a organização possa utilizar a
imagem do atleta para a promoção e difusão da prova em todas as suas formas (em toda
a comunicação social, Internet, fotografia, vídeo, cartazes, etc.) sem direito, por parte do
atleta, a receber qualquer compensação económica ou em espécies.
Todos os atletas e público estão autorizados pela organização a captar imagens e vídeos
do evento.
No equipamento individual, todos os atletas poderão usar qualquer inscrição publicitária
desde que não seja abusiva nem viole as normas de bom senso e ética desportiva.
-

Artigo 9 (Horários)
Horário
14h45
15h00
16h00
16h15

Inicio do aquecimento feminino
Prova feminina
Inicio do aquecimento masculino
Prova masculina

Artigo 10 (Cerimónia de entrega de prémios)
A cerimónia de entrega de prémios será realizada após o término da competição.
- Prémios aos 3 primeiros classificados de cada escalão
- Prémio às 3 melhores equipas
-

Artigo 11 (Casos Omissos)
- A resolução de casos omissos são da competência da Direção da AADP, em
consonância com o Regulamento Geral de Competições da FPA.

A direção

