VILA
DO
CONDE
FEST
FESTIVAL DA JUVENTUDE 2019

06-14 JULHO
seca do bacalhau

WWW.VILADOCONDEFEST.PT

REGRAS GERAIS
DESPORTO
As inscrições devem ser remetidas até ao dia 01/07/2019 no site www.viladocondefest.pt
Cada equipa poderá inscrever no máximo 12 atletas, com idade igual ou inferior a 30 anos.
Cada equipa terá de obrigatoriamente inscrever no mínimo 2 atletas do sexo feminino (no
caso dos restantes serem do sexo masculino) ou 2 atletas do sexo masculino (no caso dos
restantes serem do sexo feminino).

Orientações para as Provas integradas no Vila do Conde Fest 2019
Futebol de Praia: O jogo será realizado por equipas compostas por 5 atletas. Podem intervir
no jogo qualquer um dos atletas da equipa (os atletas que estão em campo podem ser todos
do mesmo sexo).
Tração à Corda: O jogo será realizado por equipas compostas por 5 atletas (3 Masculinos e 2
Femininos ou 2 Masculinos e 3 Femininos).
Matrecos Humanos: O jogo será realizado por equipas compostas por 8 atletas (6 masculinos
e 2 femininos ou 6 Femininos e 2 masculinos).
Obstáculos: O jogo será realizado por equipas compostas por 5 atletas (3 Masculinos e 2
Femininos ou 2 Masculinos e 3 Femininos).
Atletismo: A prova decorrerá com a participação mínima de 4 atletas por equipa, sendo no
mínimo 2 atletas masculinos e 2 atletas femininos.

As provas serão disputadas no sistema de derrota/eliminação. As equipas que vencerem os seus
jogos, passam à eliminatória seguinte. No caso da prova de atletismo, as equipas serão
classificadas do 1º ao último lugar.
Em cada uma das provas, por cada 1º lugar alcançado, a equipa recebe 1 ponto, por cada 2º lugar
a equipa recebe 2 pontos e assim sucessivamente.
Vence a equipa que menos pontos obtiver no somatório das 5 provas.
Exemplo:
MODALIDADE

EQUIPA A

EQUIPA B

EQUIPA C

FUTEBOL DE PRAIA

5ª LUGAR

3º LUGAR

1º LUGAR

TRAÇÃO À CORDA

1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

MATRECOS HUMANOS

2º LUGAR

9º LUGAR

1º LUGAR

OBSTÁCULOS

9º LUGAR

5º LUGAR

17º LUGAR

ATLETISMO

12º LUGAR

10º LUGAR

7º LUGAR

TOTAL DE PONTOS

29 PONTOS

29 PONTOS

29 PONTOS

Considerando o empate, o fator de desempate será:
1º - melhor classificação numa das modalidades (a equipa A tem 1º lugar e a
equipa C também tem1º lugar)
2º - maior quantidade de melhores resultados (a equipa A tem um 1º lugar, a equipa C
tem dois 1ºs lugares)
3º - maior quantidade de 2ºs melhores resultados e assim sucessivamente.

FAQ’S
- Posso inscrever uma equipa com 9 elementos do sexo masculino?
R: sim, no entanto na prova de Tração à Corda vão competir com 3 elemento (da sua equipa) contra
5 elementos da equipa adversária (3 Masculinos e 2 Femininos ou 3 Femininos e 2 Masculinos), o
mesmo acontecendo nas provas de Obstáculos, Matrecos Humanos e Atletismo.
- Posso inscrever atletas que não sejam da mesma Freguesia ou da mesma Associação?
R: sim, as inscrições não limitam a participação de atletas de clubes ou freguesias distintas.

- Posso inscrever a equipa apenas numa das modalidades?
R: Não, a inscrição é considerada para as 5 modalidades. Caso não compareçam numa das provas
da modalidade, é atribuída a derrota por falta de comparência.
- Na inscrição é necessário o preenchimento de todos os dados relativos aos atletas (nome, Cartão
de Cidadão, NIF, telefone, mail)
R. Sim, para efeitos de seguro de todas as provas é necessário fornecer essa
informação.
- A minha equipa terá jogos todos os dias do “VILADOCONDEFEST”
R: Quando estiverem inscritas todas as equipas será realizado o sorteio dos jogos. Pode acontecer
que todos os dias a sua equipa tenha competição.
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