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Normas de Participação  

no Campeonato de Skate do Município de Ílhavo 

22 de agosto de 2015 

 

 
1. Objetivos 

Esta iniciativa, denominada “Campeonato de Skate do Município de Ílhavo”, tem como objetivo principal 

contribuir para o desenvolvimento da pratica de desporto ao ar livre dos mais jovens, neste caso particular na 

área do desporto radical – skate. Pretende dar oportunidade a dezenas de jovens skaters de exibirem as suas 

habilidades no renovado Skate Park de Ílhavo. A prática do skate está no quotidiano dos nossos jovens e 

queremos que os praticantes desta modalidade se sintam acarinhados e cada vez mais motivados 

oferecendo-lhes por isso, melhores condições. 

 

2. Organização 

À organização confere-se o direito de alteração de qualquer ponto das seguintes normas ou regras de todo o 

evento. Todas as alterações serão comunicadas aos atletas atempadamente para que se evitem qualquer tipo 

de mal-entendidos. A organização encontrar-se-á disponível durante todo o evento para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas relacionadas com a prova. 

 

Estas normas de participação foram elaboradas com base na experiência de múltiplos campeonatos 

nacionais, e todas as alterações feitas ao nível normativo resultam de pequenos ajustes necessários 

adjacentes à evolução da modalidade.  

 

3. Destinatários 

3.1. Condições de Admissão 

Poderá participar neste evento qualquer atleta desde que inscrito atempadamente no mesmo (através 

de email e/ou nos Fóruns Municipais da Juventude, ou ainda no próprio dia, no local do evento). A 

inscrição na prova subentende a aceitação de todos os pontos deste mesmo regulamento. 

 

3.2.  Equipamento de Competição 

Os atletas têm total liberdade na escolha do seu vestuário e material a utilizar na prova. 
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3.3 Espírito Desportivo 

A participação em qualquer competição implica a aceitação das regras do código desportivo e das 

normas da prova. Como tal, os atletas devem apresentar um comportamento correto para com os 

outros, organização, público e modalidade. Qualquer comportamento menos correto ou inadequado, 

será analisado e penalizado pela organização da prova. 

 

3.4 Segurança dos atletas 

Devido ao nível de risco de lesões desta modalidade, a organização aconselha os atletas à utilização 

de todas as proteções. A organização não se responsabiliza por acidentes dos atletas no decorrer da 

prova. No local da prova irá permanecer a assistência médica para qualquer e eventual lesão.  

 

4. Categorias 

4.1 Os atletas serão distribuídos por duas categorias distintas com diferentes Rankings: 

a) “Iniciados” 

b) “Open” 

 

4.2. Os atletas no ato da inscrição irão indicar a categoria na qual irão participar. Apesar de ser uma escolha 

livre dos atletas terá de respeitar os seguintes pontos. 

 

4.2.1. Qualquer atleta que nunca tenha participado em edições anteriores, poderá, de livre vontade, inscrever-

se na categoria de “Open”. 

 

4.2.2. À organização, reconhece-se a competência de alterar os atletas de grupo, caso observe alguma 

incoerência na colocação dos mesmos nos respetivos grupos. 

 

4.2.3. As atletas do sexo feminino, até que se justifique a abertura de uma categoria própria, integrarão o 

ranking dos “Iniciados”. 

 

5. Prova 

5.1 A prova irá realizar-se no Skate Park, na Gafanha da Nazaré, das 10h00 às 18h00, do dia 22 de Agosto de 

2015. 
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5.2. A prova irá apresentar duas categorias (Iniciados e Open) que se irão reger pelo mesmo formato de 

competição, apenas com número de runs diferente durante as eliminatórias. 

 

5.3. Após o fecho das inscrições os atletas de cada categoria irão ser divididos em dois grupos - consoante o 

número de atletas inscritos, na proporção de 1/3, passam para a final os melhores de cada categoria. 

 

5.4 Avaliação das Runs 

 

- ELIMINATÓRIAS: 

Iniciados - Cada atleta terá direito a uma única ‘run’ de 60 segundos cada; 

Open - Cada atleta terá direito a duas ‘runs’ de 60 segundos cada; 

 

- FINAIS: 

Iniciados - Cada atleta terá direito a duas ‘runs’ de 60 segundos cada; 

Open - Cada atleta terá direito a duas ‘runs’ de 60 segundos cada; 

 

A avaliação efetua-se desde o sinal de início (dado pelo juiz) até ao fim do tempo previsto para cada Run; 

 

A avaliação de cada run irá ser realizado por conjunto de três pessoas previamente definidas. Todos os juízes 

irão avaliar cada run utilizando os critérios devidamente aferidos entre todos; 

 

Cada Run  terá como máximo a nota de 100 pontos, divididos pelos seguintes parâmetros: 

 

Parâmetro Pontuação 
“Line” da run 30 
Criatividade 20 
Dificuldade 30 
Estilo/Consistência 20 
Total 100 

 

NOTA: À organização confere-se o direito de alterar estes parâmetros, caso se observe que a distribuição da 

pontuação nos diferentes itens não seja a mais correta. Caso este facto se verifique, a organização 

compromete-se a informar antecipadamente todos os atletas. 

 

5.5 Repetição das Runs 

A Repetição da Run apenas acontecerá por motivos imponderáveis, e cabe à Organização, juntamente com o 

Juiz Árbitro decidir se o atleta terá direito a repetir a sua Run. 
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O atleta poderá repetir a sua run nos seguintes casos: 

- Incidente técnico (dano de algum material indispensável para a continuação da prova. Ex.Roda, “frame”,etc.); 

- Falha de manobra devido a um dano momentâneo de uma das rampas (ex. parafuso solto, entrada de uma 

rampa desapertada, etc.). 

 

Seja qual for o caso em que se coloque a possibilidade de repetição de Run, independentemente das razões, 

a decisão final caberá sempre à organização. 

 

6. Reclamações 

6.1 Todas as reclamações devem ser apresentadas ao juiz árbitro nos 10 minutos que se seguem à divulgação 

dos resultados. A organização é primeiramente alertada verbalmente, seguindo-se a reclamação por escrito. 

 

6.2 A Comissão de recurso/avaliação da reclamação é formada por membros da organização e pelos juízes 

da prova. 

 

6.3. Todas as decisões tomadas em Comissão de Recurso serão definidas e comunicadas pelo(s) membro(s) 

hierarquicamente mais elevado(s) da Organização da prova. 

 
 

7. Prémios 

7.1 Todos os concorrentes receberão um Certificado de Participação. Aos três primeiros classificados de cada 

categoria (iniciados e open) será ainda entregue um prémio monetário, no valor de 75,00 Euros para o 

primeiro, 50,00 Euros para o segundo e 25,00 Euros para o terceiro.  

 

7.2 Para a melhor manobra no Campeonato, “Best Trick”, será atribuído um prémio no valor de 50,00 Euros 

em material para a prática da modalidade. 

 

8. Dúvidas e Omissões 

8.1 Qualquer omissão ou dúvida relativa às presentes Normas de Participação será resolvida pela Câmara 

Municipal de Ílhavo.  

8.2 Estas Normas Regentes são válidas apenas para este Campeonato e cessam no dia imediatamente a 

seguir. 

 

Ílhavo, 13 de julho de 2015 


