DIVISÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS INTEGRADOS – DESPORTO
XV JOGOS DESPORTIVOS

CARRINHOS DE ROLAMENTOS
NORMAS ESPECÍFICAS
1. PARTICIPANTES
A prova é aberta à participação de todas as pessoas que possuam capacidade e destreza que a
actividade exige e realizem a respectiva inscrição nos prazos estabelecidos
O participante ao cruzar a linha de chegada deverá retirar-se em conjunto com o carrinho de
rolamentos da pista com a maior brevidade possível.
2. NORMAS DA CORRIDA
Será colocado um número em cada Carro e respectivo participante, fornecido pela Organização;
devendo este ser fixado de forma a ser visível durante toda a actividade, correndo o risco de ser
penalizado pela falta deste.
Na linha de partida cada Carro deverá estar com o rolamento dianteiro atrás da marca feita no chão,
sendo considerada Partida Nula se o carrinho se movimentar antes de ser dado o sinal de partida.
A corrida só se considera concluída quando o participante e seu Carro atravessarem a linha de
chegada junta, isto é: o participante sentado no seu Carro e com este em contacto com o asfalto.
3. CLASSIFICAÇÃO
Todas as corridas serão cronometradas a cronómetro manual. Está excluída a cronometragem de
corridas de reconhecimentos e treinos.
Os tempos só serão divulgados aos participantes após o ultimo ter terminado a corrida/manga.
4. SEGURANÇA
Todos os Participantes, obrigatoriamente, deverão utilizar um capacete e luvas de protecção,
recomendando-se, ainda, o uso de cotoveleiras e joelheiras;
Aconselham-se os Concorrentes a apresentarem-se em Prova de calças e, preferencialmente, de
casaco, a fim de todas as partes do corpo estarem cobertas;
A utilização de outras formas de protecção corporais é da livre iniciativa dos Participantes;
5. INSCRIÇÃO
A inscrição na prova de Carrinhos de Rolamentos é efectuada online na plataforma alojada em
https://www.cm-castrodaire.pt/ criada para o efeito.
6. ESCALÕES
Serão admitidos os atletas nascidos até 1998.
7. PRÉMIOS
De acordo com as Normas Gerais, a atribuir aos três primeiros classificados de cada escalão e género.
Os prémios serão entregues no final da prova.
8. CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.
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