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MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE
NORMAS GERAIS | XVII JOGOS DESPORTIVOS

I. INTRODUÇÃO
Um projeto direcionado para a prática desportiva generalizada envolvendo centenas de crianças e jovens, sem excluir os
mais  idosos,  numa  perspetiva  de  inclusão  desportiva  e  social  capaz  de  abranger  os  menos  dotados  e  os  cidadãos
“diferentes” proporcionando, a todos, novas experiências de vida e um crescimento mais harmonioso e saudável, num
conceito intergeracional e propiciador da inclusão. 
Os “Jogos Desportivos do Concelho de Castro Daire”, mais que um projeto desportivo é, sem dúvida alguma, um fator de
desenvolvimento social,  um forte contributo para a dinâmica Associativa de muitas dezenas de Instituições locais e,
assim, um enorme fator motivacional para a envolvência e a participação cívica de largas centenas de crianças e jovens de
todo o Concelho. 

II. COMISSÃO ORGANIZADORAS E  COMISSÕES EXECUTIVAS
A Comissão Organizadora é composta por representantes da Câmara Municipal de Castro Daire, das Associações e de
Clubes Coordenadores de Modalidade Desportiva, cabendo a presidência à Autarquia.

III. MODALIDADES
 Individuais: BTT, Natação, Ténis de Mesa, Orientação; Pesca Desportiva
 Coletivas: Jogos Tradicionais; Tribol de Rua; 
 Taças Municipais: Jogo da Malha; Futebol de 7; Sueca

IV. PARTICIPANTES
Podem participar equipas e atletas representantes de clubes, associações, casas do povo, ranchos folclóricos, instituições
de solidariedade social, ou outras, cuja sua representação se situe na área de qualquer freguesia do concelho de Castro
Daire.
Os Atletas  podem participar livremente por qualquer Coletividade,  Associação ou Clube e,  em qualquer modalidade
desportiva, obedecendo aos Regulamentos Específicos.
O ATLETA SÓ PODE SER INSCRITO POR UMA ÚNICA ASSOCIAÇÃO, não podendo naturalmente competir por associações
diferentes.
As Associações devem entregar, no final dos Jogos Desportivos, os cartões dos seus atletas.

V. ESCALÕES
 Minis: Nascidos entre 2008 e 2015
 Iniciados: Nascidos entre 2005 e 2007
 Jovens: Nascidos entre 2001 e 2004
 Seniores: Nascidos entre 1980 e 2000
 Veteranos: Nascidos entre 1979 e 1921

VI. INSCRIÇÕES
As inscrições terão que ser efetuadas obrigatoriamente na plataforma, alojada no sítio do Município de Castro Daire 
As inscrições dos atletas podem ser feitas em três períodos distintos:
1ª Fase: 15 de abril a 3 de maio
2ª Fase: 11 a 28 de junho
3ª Fase: 24 de agosto a 13 de setembro
Só poderão  participar  nas  provas  os  atletas  inscritos  nos  períodos  acima referidos.  Assim,  para  as  modalidades,  as
Coletividades deverão, até à 4ª feira anterior à prova, fornecer, à organização a listagem dos atletas que pretendem
participar na(s) prova(s).
Os inscritos nos Jogos Desportivos do Concelho de Castro Daire autorizam a divulgação da sua imagem e dados pessoais
para uso exclusivo do Município de Castro Daire.

VII. FORMAS DE COMPETIÇÃO
As provas a realizar regem-se pelas Normas Específicas de cada modalidade.
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VIII. CREDENCIAÇÃO DOS ATLETAS
Em cada prova das modalidades é obrigatório a apresentação do cartão de atleta.

IX. ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES
As  coletividades  interessadas  em organizar  alguma(s)  atividade(s)  devem preencher,  no  ato  de inscrição,  uma ficha
própria para o efeito e assegurar os recursos inerentes à organização da mesma. 
A coletividade interessada, também deverá assegurar os recursos materiais necessários para a execução da atividade.

X. SEGURO
Todos os  intervenientes,  devidamente inscritos  nos Jogos Desportivos,  estão cobertos  por um seguro de “acidentes
pessoais”, conforme respetiva apólice.

XI. IRREGULARIDADES
As coletividades que cometerem irregularidades que venham a desvirtuar o espírito dos Jogos serão imediatamente
excluídas dos mesmos.

XII. CASOS IOMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora

XIII. SISTEMA DE CRÉDITOS

MODALIDADES BTT 8 Créditos pela participação do Atleta

Tribol de Rua 4 Créditos pela participação do Atleta

Pesca Desportiva 8 Créditos pela participação do Atleta

Jogos Tradicionais 4 Créditos pela participação do Atleta

Ténis de Mesa 8 Créditos pela participação do Atleta

Natação 8 Créditos pela participação do Atleta

Orientação 8 Créditos pela participação do Atleta

Taça Municipal do Jogo da Malha 4 Créditos pela participação do Atleta

Taça Municipal de Sueca 4 Créditos pela participação do Atleta

Taça Municipal de Futebol de 7 2 Créditos pela participação do Atleta em cada jogo

Dia dos Jogos Desportivos 20 Créditos pela participação da Associação no almoço

PENALIZAÇÕES Falta de Comparência do Atleta -5 À prova na qual se inscreveu

Não apresentação do cartão de  Atleta -2 Por cada atleta que não apresente o Cartão de Atleta

Reuniões de Trabalho -30 Por cada não comparência às reuniões

Dia dos Jogos Desportivos -75 Pela não comparência após inscrição

Não entregar cartão de identificação -5 Por cada cartão não entregue

Disciplina -250 Comportamento Anti-Desportivo

INSCRIÇÃO Inscrição da Associação 100 Inscrição da Associação nos Jogos Desportivos

Inscrição da Associação 100 Inscrição na Taça Municipal de Futebol de 7

Organização de Modalidade 150 Por cada modalidade organizada

Dia  dos Jogos Desportivos 50 Pela participação no almoço e atividades


