ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE LOVELHE
LOVELHE , 4920 VILA NOVA DE CERVEIRA

XII Torneio Internacional de Lançamentos de Vila Nova de Cerveira
(Taça Vila das Artes )

Programa Horário
Horário

Sectores» Sul
Competição

Horário

Sectores» Norte
Competição

04 Maio
15.00
16.00
17.00
17.45

Dardo
Dardo
Peso(B)
Peso(A)

M/F
M/F
M/F
M/F

U14/U16/U18
600/800
(4/6/ 7,25 kg)
(4/6/ 7,25 kg)

14.30
15.15
16.00
16.45
17.30

Martelo
Martelo (A)
Martelo (B)
Disco (A)
Disco (B)

M/F U14/U16/U18
M /F ( 4/6/ 7kg)
M/F ( 4/6/ 7kg)
M/F (1/1,750/2kg)
M/F (1/1,750/2kg)

Martelo (B)
Martelo ( A)
Disco(A)
Disco(B)

M/F
M/F
M/F
M/F

05 Maio
10.15
11.15
12.00
13.15

Peso(A)
Peso(B)
Dardo
Vortex

M/F (4/6/ 7,25 kg)
M/F (4/6/ 7,25 kg)
M/F - 600/800

10.00
11.00
11.45
12.30

( 4/6/ 7kg)
(4/6/ 7,25 kg)
(1/1,750/2kg)
(1/1,750/2,kg)

Almoço

15.30
Dardo
M/F U14/U16/U18 15.00 Disco
M/F U14/ U16/U18
16.15
Peso
F/M U14/ U16/U18 16.00 Martelo
M/F U14/ U16/U18
1 . Nos concursos (A) participam os 10 atletas com os 10 melhores resultados, dos escalões e sexo
assinalado. (Da responsabilidade da organização)
Nos concursos (B) todos os outros dos escalões e sexo assinalados.
2 . Com a devida antecedência , a organização, divulgara a composição de todos os concursos.
Obs:

- Em todos os concursos os atletas têm direito a 3 tentativas, passando os 8 melhores às 3 tentativas
seguintes, independentemente do seu escalão.
- Nos Concursos em que participem atletas masculinos e femininos, apuram-se para cada final as 10
melhores marcas, independentemente do seu escalão e sexo, desde que cada sexo esteja representado na
final com um mínimo de quatro atletas.
- Atenção: Os atletas veteranos competem nos concursos onde estejam os engenhos que utilizam.
- INSCRIÇÕES: Em impresso próprio (em anexo) e enviado para jorge60rodrigues@gmail.com
- A inscrição pode ser individual, sem necessidade de representar qualquer cidade.
- Oficialmente esta é uma competição individual de acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo
TAÇA VILA DAS ARTES:
Regulamento da Taça Vila das Artes:
- Competição para seleções representativas de cidades, constituídas por atletas masculinos ou femininos de qualquer
escalão, da seguinte forma:
- Cada equipa poderá inscrever o número de atletas que desejar.
- Para o resultado final serão considerados os melhores seis resultados, três masculinos e três femininos
independentemente do seu escalão.
- Cada atleta pode participar em dois concursos, contando para a classificação apenas o melhor resultado.
A classificação:
- Será apenas coletiva.
Prémios: -Troféus.
- No restante, respeitar-se-á o descrito no Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.

ADRCL

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE LOVELHE
LOVELHE , 4920 VILA NOVA DE CERVEIRA

XII Torneio Internacional de Lançamentos de Vila Nova de Cerveira
(Taça Vila das Artes )

Ficha de Inscrição: (até 30 de Abril )
Cidade Representada

Nome do atleta

Responsáveis Técnicos

Prova

Clube

Ano Nasc.

PB

• Para as delegações que desejem chegar no dia anterior á competição, a organização dispões de alojamento.
- Da bagagem dos atletas mais jovens deve fazer parte um Saco-Cama. O alojamento vai ser no pavilhão do CMA.
•

Para o dia 05 e Juntamente com a competição desportiva, e como em anos anteriores, a organização tem
preparado um verdadeiro arraial, onde não faltará a música e os comes e bebes típicos, grátis.

CADA PARTICIPANTE, SEJA ATLETA, TECNICO, DIRIGENTE OU ACOMPANHANTE PARAGARÁ UMA
TAXA DE 10 Lançamentos, o que dará acesso ilimitado á zona de refeições e bar, para alem da
participação na competição.

Acompanhantes

Enviar para: jorge60rodrigues@gmail.com ###

ADRCL

(Informação importante por causa da alimentação)

TLM 919394091 ( Jorge Rodrigues)

