Regulamento Prova Jovens Titãs - 2018
1 – A prova dos escalões jovens (minis, infantis A, infantis B, iniciados, juvenis e
júniores) do Circuito FPME de Escalada de Bloco, irá realizar-se no dia 16 de junho.
2 – O local da competição será no Pavilhão da Escola S. Gonçalo (estrada
Serra da Vila, Torres Vedras).
3 – As provas integram o Circuito FPME de Escalada de Bloco de 2018 e são abertas
a todos os filiados na Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada,
interessados e possuidores de um seguro nível 3 da FPME ou equivalente. Poderão
inscrever-se atletas não filiados na FPME na fase de “contest”/qualificação”.
4 - Após a realização das fases de qualificação haverá uma publicação da
classificação geral absoluta (filiados e não filiados) mas com classificação só
atribuída aos filiados FPME.
5 – Aplica-se o Regulamento de Competições de Escalada Desportiva da Federação
Portuguesa de Montanhismo e Escalada, ressalvando-se o seguinte: só poderão
participar nas finais, dos respectivos escalões, os atletas com licença FPME válida
para o ano em curso.
6 - Todos os não filiados poderão até à hora do encerramento do secretariado de
cada competição, efetuar a requisição da licença federativa para o ano em curso.
7 – É da responsabilidade de cada atleta e treinador informarem-se de todos os
procedimentos, normas e horários, antes ou durante a sua acreditação, no local da
prova.
8 -Taxa de inscrição:
As inscrições para a prova deverão ser efetuadas através do link:
http://www.atv.pt/evento/1193-jovens-titas-2018 com os seguintes dados: nome
completo, data de nascimento, clube e n.º de licença da FPME.

ATÉ DIA 13 de junho (23h59)
Sócios FPME - 12€
Não sócios FPME - 17€
Seguro diário - 4€
APÓS DIA 13 de junho
Sócios FPME - 15€
Não sócios FPME - 20€
Seguro diário - 4€
Os pagamentos para a competição poderão ser efectuados por transferência
bancária para o NIB anexo ou no dia da prova.
Pagamento por transferência: PT50 0033 0000 45275228502 05
Enviar o comprovativo para: geral@atv.pt ou secretariado@atv.pt

A ativação do seguro adquirido no dia será efectuada até 10 minutos antes do início
da prova. Para a confirmação ou inscrição no dia, será obrigatório a verificação dos
dados dos atletas assim como a apresentação da confirmação do pagamento. Os
atletas FPME deverão ser portadores da sua licença federativa.
IMPORTANTE: Os atletas menores, não federados FPME deverão ter uma
autorização assinada pelo encarregado de educação.
9 - Os atletas que se inscreverem após a data limite de inscrição poderão não ter
direito a brinde, bem como à alimentação disponibilizada pela organização.
10 - Competições escalões jovens:
Escalões etários

Ano nascimento

Qualificação

Finais

Minis

2009 e posteriores

12 a 15

-

Infantil A

2007 e 2008

12 a 15

-

Infantil B

2005 e 2006

10

3

Iniciados

2003 e 2004

10

3

Juvenis

2001 e 2002

10

3

Juniores

1999 e 2000

10

4

Para os escalões jovens, a qualificação será em formato “contest” com um número
mínimo de 10 blocos/problemas para cada escalão/grupo e, com uma duração
mínima de 1h:30m. Caso se inscrevam mais de 50 atletas por cada grupo/escalão,
serão concedidos mais 30 minutos. Terão acesso às finais, os seis melhores
classificados no “contest” de cada escalão. As finais serão no sistema 5*5 (3
blocos/5’). Os escalões minis e infantis A não tem finais, a classificação final desses
escalões é obtida no contest.
Para o escalão juniores, a qualificação será em formato “contest” com um número
de 10 blocos/problemas e, com uma duração mínima de 1h:30m. Terão acesso às
finais, os seis melhores classificados no “contest”. As finais serão no sistema 5*5
(4 blocos/5’).
11 - No final da competição haverá uma cerimónia de entrega de prémios aos
primeiros classificados na prova de cada escalão.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
12 - Direitos de imagem e publicidade
A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante,
encarregado de educação ou tutor autorizam aos organizadores da prova a
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 (rádio, imprensa escrita,
vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.).

NOTA: atletas não filiados não serão homenageados na cerimónia de pódio.

Diretor da Prova: Pedro Matos
Presidente do Júri: a designar
Equipadores (routesetters): João Évora & Ricardo Coimbra
Delegado da FPME: Alberto Cruz
Delegado Técnico: Marcos Costa
Secretáriado: Marisa Miranda (ATV)
Transmissão livestreaming: Tiago Silva (Mãos de Resina)/canal FPME TV

