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16os JOGOS DESPORTIVOS DO CONCELHO DE CASTRO DAIRE
Normas Gerais

INTRODUÇÃO
O desporto constitui-se como fator importante no equilíbrio, bem-estar e desenvolvimento dos cidadãos contribuindo, de
forma decisiva,  para a sua formação integral.  Assente nestes valores,  o Município de Castro Daire,  tem produzido e
estimulado diversos projetos de grande significado e envolvência. Os «Jogos Desportivos do Concelho» enquadram-se
nesse espírito mobilizador através da participação das diferentes Instituições Associativas, enquanto coordenadoras de
modalidade desportiva ou potenciadoras de forte motivação participativa dos cidadãos. 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”,  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. 
Um  Concelho  com  mais  atividades  e  praticantes  desportivos  é,  também,  um  Concelho  mais  saudável  e  com  mais
qualidade de vida. Façamos da 16a edição, uma grande bandeira do Desporto Associativo do nosso Concelho. 
Desporto Faz Bem!

COMISSÃO ORGANIZADORA 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.

MODALIDADES
Os jogos e concentrações disputam-se nas modalidades de âmbito competitivo e recreativo, estando a sua participação
condicionada aos escalões constantes em cada um dos regulamentos específicos. 
Qualquer modalidade desportiva pode ser desenvolvida na sua vertente competitiva e recreativa.

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.

INSCRIÇÕES
As inscrições terão que ser efetuadas obrigatoriamente na plataforma, alojada no sítio do Município de Castro Daire.

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.

FORMAS DE COMPETIÇÃO E REGULAMENTO
As competições, provas, concentrações, bem como a organização dos quadros competitivos, são responsabilidade dos
Técnicos da Câmara Municipal, Associações e Clubes coordenadores de modalidade.
As provas a realizar regem-se pelos Regulamentos específicos de cada modalidade.

CALENDARIZAÇÃO GERAL
As provas são realizadas, em princípio, aos Sábados e Domingos e disputadas em espaços que obedeçam às condições
definidas nos Regulamentos Específicos de cada modalidade.
Na modalidade, que se justifique, as provas podem ser realizadas noutros dias da semana.

SEGURO
Todos os  intervenientes,  devidamente inscritos  nos Jogos Desportivos,  estão cobertos  por um seguro de “acidentes
pessoais”, conforme respetiva apólice.
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IRREGULARIDADES
As coletividades,  seus representantes,  que cometerem irregularidades,  que desvirtuem o espírito  dos Jogos e  deste
regulamento, serão imediatamente excluídas dos Jogos Desportivos.

PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios de participação as coletividades participantes.
Serão atribuídos prémios por modalidade, às equipas classificadas nos 3 primeiros lugares, assim como aos 3 primeiros
individuais, nas modalidades que se justifique. Os prémios serão entregues no final dos jogos/provas. Desta forma, os
atletas deverão permanecer no local da atividade até ao final da cerimónia de entrega de prémios.

PRÉMIOS DE PARTICIPAÇÃO: CRÉDITOS
Os créditos, neste enquadramento, correspondem a apoio financeiro complementar, previsto no montante a atribuir no
âmbito do apoio financeiro/espécie anual ao movimento associativo concelhio e acumulará com as demais actividades
desportivas do Município.
A tabela de atribuição de Créditos constará do Anexo do presente Regulamento Geral.

CASOS OMISSOS
Os  casos  omissos  neste  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão  Organizadora,  não  havendo  lugar  a  qualquer
recurso.
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16os JOGOS DESPORTIVOS DO CONCELHO DE CASTRO DAIRE
Sistema de Créditos

MODALIDADES COMPETITIVAS

BTT 8 Créditos pela participação do Atleta

Badminton 8 Créditos pela participação do Atleta

Xadrez 8 Créditos pela participação do Atleta

Gala de Dança 3 Créditos até 10 atletas

Gala de Dança 5 Créditos 12 ou mais atletas

Futebol de Rua 4 Créditos pela participação do Atleta

Pesca Desportiva 8 Créditos pela participação do Atleta

Jogos Tradicionais 4 Créditos pela participação do Atleta

Carrinhos de Rolamentos 8 Créditos pela participação do Atleta

Ténis de Mesa 8 Créditos pela participação do Atleta

Duatlo (Natação + Corrida) 4+4 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

PENALIZAÇÕES

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

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

Reuniões de Trabalho -30 Por cada não comparência às reuniões

Dia dos Jogos Desportivos -15 Pela não comparência após inscrição

Disciplina -250 Comportamento Anti-Desportivo

INSCRIÇÃO

Inscrição da Associação 100 Inscrição da Associação nos Jogos Desportivos

Inscrição da Associação 250 Inscrição na Taça Municipal de Futebol de 5

Organização de Modalidade 100
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