REGULAMENTO OPEN WATER CHALLENGE
Mação 2010

1. Organização
O Clube VII no âmbito das suas actividades desportivas, realiza no dia 4 de
Julho de 2010, 3 provas de natação na praia fluvial de Ortiga na Barragem de
Belver.
2.
As
1ª
2ª
3ª

Data e Hora
provas realizam-se dia 4 de Julho com os seguintes horários:
prova – 500m Crianças 11:00
prova – 1.000m Adultos 11:30
prova – 2.200m Atletas 12:15

3. Grupos Etários
A prova está aberta a atletas federados e não federados, masculinos e
femininos, nos seguintes grupos:
- Crianças – São consideradas crianças todos os inscritos com idades
compreendidas entre os 7 e os 16 anos. Podem inscrever-se nas provas de
500m ou de 1.000m
- Adultos – São considerados adultos todos os que tiverem mais de 16 anos
podendo inscrever-se nas provas de 1.000m e 2.200m.
4. Identificação
- Os participantes serão identificados por um numero atribuído no momento da
confirmação da inscrição.
- O numero de inscrição deverá ser escrito no atleta no ombro direito e na touca
de participação.
- No local da prova o Chek-in é feito na tenda Secretariado da Prova devendo
o atleta dirigir-se à mesa correspondente à letra do seu primeiro nome de
inscrição, onde deverá levantar o prémio de participação e a respectiva touca.
- No local da partida, será inscrito por um dos juízes da prova o numero de
inscrição no ombro direito de acordo com o numero da touca entregue.
5. Regras
- É expressamente proibido o uso de isotérmicos e / ou outros materiais ou
objectos auxiliares de flutuação, propulsão e respiração;
- Não há limite de tempo para conclusão da prova.
- Durante a prova os atletas não podem ser auxiliados ou rebocados, sob pena
de serem desclassificados.
- A prova é acompanhada por um grupo de 3 Juízes que se necessário serão
chamados para clarificar eventuais situações.
- Após os atletas terem terminado a prova, não poderão voltar a entrar na
água, sob pena de puderem ser desclassificados, até a prova terminar.
- Cada atleta só se poderá inscrever numa prova.
6. Segurança
- Todos os participantes, estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais
especifico para a actividade.
- A segurança durante o percurso da prova será garantido por barcos / kayaks
de apoio da organização, em terra há apoio da GNR e da Corporação dos
Bombeiros locais.

7. Prémios
1ª prova – Classificação geral, prémios atribuídos aos 3 primeiros classificados
2ª prova – Classificação geral, prémios atribuídos aos 3 primeiros classificados
3ª prova – Classificação por género, atribuídos aos 3 primeiros classificados
masculinos e 3 primeiros femininos. O primeiro classificado de cada género, tem
um prémio suplementar no valor equivalente a 200€
Todos os participantes têm um prémio de participação composto por touca e
diploma.
8. Diversos
- A inscrição na actividade inclui o almoço, o transporte (ida e volta a partir da
estação de comboios de Stª. Apolónia) e transfer da praia da Ortiga para Mação
e volta.
- Todos os participantes devem ter em atenção as informações dadas no local
respeitante à hora e autocarro para a cidade de Mação.
- Os prémios das provas são entregues antes do almoço convívio
- Após o almoço todos os participantes têm a tarde livre devendo estar de volta
ao ponto de encontro para retorno à estação de comboios às 19:00
- É da responsabilidade do atleta, que não haja trocas de toucas entre o
momento da entrega da mesma no Secretariado da Prova e a realização da
mesma.
- A Organização não procederá à reposição de nova touca em caso de extravio.
A única excepção é a touca se romper e neste caso o atleta deverá comparecer
na tenda de Secretariado da Prova com a touca danificada.
- Os casos omissos serão resolvidos no local pela Organização na presença de
um dos Juízes da mesma
- Caso o numero de inscrições seja atingido antes da data referida, as mesmas
serão encerradas sem aviso prévio. Só são consideradas as inscrições cujo
pagamento esteja confirmado através de transferência bancária para o NIB
0033.0000.00272333709.05 (Millennium BCP) e cujo comprovativo seja
enviado através de fax ou mail
- Em caso de grupos (clubes desportivos ou outros) as inscrições podem ser
feitas através de listagem enviada previamente, no entanto a inscrição dos
mesmos só será confirmada após o pagamento da inscrição
- Não são aceites reservas de inscrição
- Os recibos referentes aos pagamentos efectuados são entregues no dia da
prova no local da Secretaria da Prova

