Torneio Internacional de Ginástica Aeróbica - PRIZE

MONEY

Braga - Portugal
2 /3 e 4 de Fevereiro de 2018

DIRETIVAS
Este convite é dirigido às Federações nacionais filiadas na F.I.G. e aos Clubes dos
respectivos países

A Câmara Municipal de Braga / Portugal, tem o prazer de convidar todos os
países, através das suas seleções ou Clubes, a participarem neste evento,
integrado na

Cidade Europeia do Desporto de 2018
ORGÂNICA

COMISSÃO
ORGANIZADORA
LOCAL

LOCALIZAÇÃO
DATA
LOCAL
DA
COMPETIÇÃO
TIPO
DE
EQUIPAMENTO

INFORMAÇÕES
Câmara Municipal de Braga - Gabinete do Desporto
Praça do Município, 4730-749 Braga
PORTUGAL
T. [+351] 253 203 150
https://www.cm-braga.pt/pt
Gabinete de Desporto da C. M. Braga: bragaced2018@cm-braga.pt
Contactos: Miguel Braga - 253 203 150 / Ext. 1162 & 924 489 968
Coordenadas GPS: (41°55'24.44"N / -8°42'89.69"W)
Braga - Portugal
De 2 a 4 de Fevereiro de 2018
Complexo Desportivo da Universidade do Minho
Campus de Gualtar, 4710-057 Braga
PORTUGAL
Tel: +351 253 604 123
Coordenadas GPS: (41°33'42.8"N / -8°23'41.7"W)
GYMNOVA - Réf. 6632
Praticável de competição "CANCUN" - 12 X 12 M - Homologado FIG
Regulamento Técnico:

REGRAS
E
REGULAMENTOS

FEDERAÇÕES
CONVIDADAS

1ª Divisão
Código de Pontuação - F.I.G.
2ª Divisão
Código de Pontuação - Código adaptada da F.G.P. (Federação de Ginástica de Portugal )
A organização convida todas todas as Federações a estarem presentes (Os atletas participantes podem
ser, apenas, representantes de Clubes e não, necessariamente, das equipas nacionais )

1ª Divisão
Iniciados; 9-11 (IF/IM/TRI/GR)
Juvenis (AG1); 12-14 (IF/IM/TRI/GR)
ESCALÕES
Juniores (AG2); 15-17 (IF/IM/TRI/GR)
ETÁRIOS
Seniores; 18 e + (IF/IM/TRI/GR)
(As idades referem-se
2ª Divisão
ao ano de
Iniciados; 9-11 (IF/IM/TRI/GR)
nascimento )
Juvenis; 12-14 (IF/IM/TRI/GR)
Juniores; 15-17 (IF/IM/TRI/GR)
Seniores; 18 e + (IF/IM/TRI/GR)
JUÍZES
Cada comitiva oficial tem, obrigatoriamente, de incorporar, pelo menos, um juiz. No caso de não
E
cumprimento desta regra a comitiva em causa tem de pagar uma multa de 250€.
Todos os juízes devem ser portadoras de um certificado da respetiva Federação Nacional.
JÚRIS
Registro provisório:
Até 15 de Dezembro de 2017
Este registo deve indicar, aproximadamente, qual a comitiva oficial de cada clube/federação prevista,
indicando apenas o número de atletas em cada prova, quantos treinadores e chefes de delegação. Esta
inscrição prévia dá maior garantia de reserva de lugares para participação no Torneio. As comitivas
podem optar por fazer o registro definitivo de imediato.

REGISTRO
E
DATAS LIMITE

REGISTRO
E
DATAS LIMITE

1º Registro definitivo:
Até 29 de Dezembro de 2017
Este registo deve apresentar, em definitivo, a composição da comitiva oficial de cada clube/federação,
indicando o nome dos atletas, respetivas datas de nascimento e em que provas vão participar. Deve
ainda indicar o nome dos treinadores e do Chefe de delegação. A Inscrição só será aceite como efetiva
após transferência bancária devidamente confirmada.
2º Registro definitivo (Nominativo ):
Até 12 de Janeiro de 2018
Este registo deve apresentar, em definitivo, a composição da comitiva oficial de cada clube/federação,
indicando o nome dos atletas, respetivas datas de nascimento e em que provas vão participar. Deve
ainda indicar o nome dos treinadores e do Chefe de delegação. A Inscrição só será aceite como efetiva
após transferência bancária devidamente confirmada.

TAXAS
DE
INSCRIÇÃO

PRÉMIO
MONETÁRIO
(1ª Classificado)

Até 29 de Dezembro de 2017 - 35 €
(por atleta, independentemente do número de provas em que participar)
Entre 29 de Dezembro e 12 de Janeiro - 45 €
(por atleta, independentemente do número de provas em que participar)
1ª Divisão
Iniciados; (IF/IM/TRI/GR) - 30€/30€/45€/60€
Juvenis (AG1); (IF/IM/TRI/GR) - 40€/40€/60€/80€
Juniores (AG2); (IF/IM/TRI/GR) - 60€/60€/90€/120€
Seniores; (IF/IM/TRI/GR) - 80€/80€/120€/160€
2ª Divisão
Iniciados; (IF/IM/TRI/GR) - 20€/20€/30€/40€
Juvenis; (IF/IM/TRI/GR) - 30€/30€/45€/60€
Juniores; (IF/IM/TRI/GR) - 40€/40€/60€/80€
Seniores; (IF/IM/TRI/GR) - 50€/50€/75€/100€

ACREDITAÇÃO

A acreditação ocorrerá no local à chegada ao local da competição. As credenciais só serão entregues
ao Chefe de Delegação. Todas as delegações devem entregar as músicas, para cada rotina,
devidamente identificadas (Prova; Escalão; Nome), declaração de seguro e cópia dos passaportes de
todos os membros da comitiva oficial.

FORMATO DA
COMPETIÇÃO

Haverá uma única prova por cada nível de participação, escalão e categoria, num total de 32 provas
distintas.
1ª PERÍODO (até 30 de Dezembro de 2017)
As inscrições estão limitadas a uma participação de 10 atletas em cada prova, num máximo de 2 atletas
por prova (nível, escalão e categoria) . Dessas 10 inscrições, 4 estão, inicialmente, reservadas à
participação de atletas estrangeiros. Se até ao dia 15 de Dezembros os lugares disponibilizados para os
atletas estrangeiros não forem devidamente preenchidos, abre-se uma nova fase para os atletas
nacionais poderem inscrever-se (entre 16 e 22 de Dezembro).
2º PERÍODO (entre o dia 23 de Dezembro e o dia 12 de Janeiro - data limite para as inscrições)
Os lugares que estiverem disponíveis, em cada prova, podem ser preenchidos, tanto por atletas
estrangeiros como por atletas nacionais sem qualquer limite máximo de inscrições. NOTA: No caso de
haver uma grande afluência de interessados o número de atletas, em cada prova, poderá aumentar para
12.
Sexta feira: 2 de Fevereiro de 2018
8.00-11.00 - Acreditação dos atletas nacionais
11.00-12.30 - Acreditação dos atletas estrangeiros
10.00-17.00 - Treino
13.00-14.30 - Almoço
15.00-16.15 - Reunião: esclarecimento sobre o modo de funcionamento da prova
16.30-18.00 - Instruções às Juizes (1ª e 2ª Divisão)
20.00-21.00 - Jantar

HORÁRIO
PROVISÓRIO

Sábado: 3 de Fevereiro de 2018
8.00- Abertura do recinto de treino
9.00-12.45 - Competição da 2ª Divisão; Iniciados e Juvenis
12.45-13.00 - Ajustamento de horário
13.00-13.30 - Cerimónia protocolar da 2ª Divisão; Iniciados e Juvenis
13.00-13.30 - Ajustamento de horário
13.45-15.00 - Almoço
15.30-19.15 - Competição da 2ª Divisão; Juniores e Seniores
19.15-19.30 - Ajustamento de horário
19.30-20.00 - Cerimónia protocolar da 1ª Divisão; Juniores e Seniores
20.30-21.30 - Jantar

HORÁRIO
PROVISÓRIO

Domingo: 4 de Fevereiro de 2018
8.00 - Abertura do recinto de treino
9.00-12.45 - Competição da 1ª Divisão; Iniciados e Juvenis
12.45-13.00 - Ajustamento de horário
13.00-13.30 - Cerimónia protocolar da 1ª Divisão; Iniciados e Juvenis
13.00-13.30 - Ajustamento de horário
13.45-15.00 - Almoço
15.30-19.15 - Competição da 1ª Divisão; Juniores e Seniores
19.15-19.30 - Ajustamento de horário
19.30-20.00 - Cerimónia protocolar da 1ª Divisão; Juniores e Seniores
20.30-21.30 - Jantar Convívio (Festa de encerramento)
24h00 - Encerramento do Torneio
Segunda feira: 4 de Fevereiro de 2018
Todo o dia - Partida das delegações

RESPONSÁVEL
PELA PROVA
SERVIÇOS
MÉDICOS
INSCRIÇÕES
SEGUROS
TRANSPORTE
LOCAL
ALOJAMENTO
REFEIÇÕES

Resumo das datas

Artur Romão Pereira
Tel.: 913046881
E-mail: eventosgimnicos@gmail.com
A Convidar oportunamente
Banco BIG
IBAN: PT50006100500559402950071
(A transferência deve indicar o País; Clube e Nome do responsável )
EVENTO: A negociar oportunamente
COMITIVAS: Da responsabilidade das próprias delegações
A organização providenciará, se necessário, transporte entre os locais de alojamento e o local da prova.
O alojamento é da responsabilidade de cada comitiva. A organização informará quais os hoteis mais
perto do local da prova e respetivas condições de alojamento.
As refeições são da responsabilidade de cada comitiva. A organização informará quais os restaurantes
e cantinas mais perto do local da prova e respetivos custos.
Registros:
Registro provisório:
Até 15 de Dezembro de 2017
1º Registro definitivo:
Até 29 de Dezembro de 2017
2º Registro definitivo (Nominativo ):
Até 12 de Janeiro de 2018
Taxas de inscrição:
Até 29 de Dezembro de 2017 - 35 €
(por atleta, independentemente do número de provas em que participar)
Entre 30 de Dezembro e 12 de Janeiro - 45 €
(por atleta, independentemente do número de provas em que participar)
Competição:
Sexta feira: 2 de Fevereiro de 2018
Acreditação; Treino; Reunião de juízes
Sábado: 3 de Fevereiro de 2018
Competição 2ª Divisão
Domingo: 4 de Fevereiro de 2018
Competição 1ª Divisão / Jantar final
Segunda feira: 4 de Fevereiro de 2018
Partida das delegações

