5 de fevereiro de 2015

DOCUMENTO ORIENTADOR
Local: Guimarães

Participação
A prova de Corta Mato é aberta a todos os alunos dos Estabelecimentos de Educação e
Ensino que tenham aderido ao Programa do Desporto Escolar.
A prova e a participação dos alunos/escolas rege-se pelos Regulamentos Geral de
Provas e Específico de Atletismo do Desporto Escolar, em vigor.
No caso dos alunos das Necessidades Educativas Especiais que integrarem o Sistema
Adaptado Escolar, não existe distinção de idades, só por género. A distância a
percorrer por esses alunos (Prova A ou Prova B) será definida pelo respetivo professor,
no respeito da sua prestação motora e da capacidade de percorrer as distâncias abaixo
mencionadas.

Inscrições
As Escolas deverão proceder às inscrições dos participantes num formulário on-line,
disponibilizado em http://www.desportave.pt/sistemadr/.

À Chegada
O estacionamento dos autocarros será efetuado no espaço anexo ao Complexo
Desportivo Gémeos Castro, em Guimarães.
Solicitamos a todos os professores que desembarquem os alunos em condições de
segurança. Após o desembarque, os alunos devem dirigir-se para a zona assinalada
como “zona de Permanência”, local de concentração das escolas, debaixo da pala do
Estádio.
Os professores dirigem-se ao secretariado onde procedem ao levantamento do
respetivo envelope da escola. (Dorsais e Ficha de Avaliação da Organização).

Os Dorsais
A organização vai utilizar dorsais de peito com Chip (Dag System), para efeitos
classificativos e de identificação dos alunos.
2

O Dorsal é pessoal e intransmissível, pelo que a sua distribuição deverá ser efetuada de
acordo com a listagem fornecida pela organização.
O dorsal deverá ser colocado no peito utilizando alfinetes (as escolas deverão ser
portadoras de quatro alfinetes por aluno, para segurança do dorsal).
Chamamos atenção para a colocação dos alfinetes, que não deverá danificar o sistema
informático que se encontra dentro do dorsal, de forma a não influenciar a sua
classificação.
Nas provas conjuntas (Quadro 2) com escalões diferentes, Juvenis e Juniores, o dorsal
Júnior terá um elemento diferenciador.

Desenvolvimento da Competição
Os alunos deverão dirigir-se para a tenda de controlo de presenças (colocada junto à
câmara de chamada), com pelo menos 20 minutos de antecedência.
Alternativa à tenda de controlo (solicitar a cada professor responsável do
agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas, que no ato de levantamento dos
dorsais indique o nº de alunos em falta).
De acordo com o Programa Horário, os alunos deverão dirigir-se para a “câmara de
chamada”, que se encontra delimitada e atrás da zona de partida. Deverão
comparecer com a devida antecedência (cerca de 10 minutos antes da partida – ver
programa horário).
Todo o traçado do percurso será realizado em piso de relva e terra e está
convenientemente assinalado e delimitado.
No final da Prova e de uma forma organizada, os alunos serão conduzidos, pelos seus
professores, novamente à “Zona de Permanência”.
Cada professor deverá recolher os dorsais dos seus alunos, colocá-los dentro do saco
plástico que lhes foi atribuído pela organização e entregar no secretariado, juntamente
com a Ficha de Avaliação.
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Programa Geral
Hora

Programa

9:00 às 9:30

Receção - Secretariado

10:00

1ª Prova - Infantil A /Adaptado A FEM.
2ª Prova - Infantil A /Adaptado A MASC.
Entrega de Prémios
3ª Prova - Infantil B /Adaptado B FEM.
4ª Prova - Infantil B /Adaptado B MASC.
Entrega de Prémios
5ª Prova - Iniciados FEM.
6ª Prova - Iniciados MASC.
Entrega de Prémios
7ª Prova - Juv /Júnior FEM.
8ª Prova - Juv /Júnior MASC.
Entrega de Prémios
Devolução de dorsais e entrega da Ficha de Avaliação

Programa / Horário de Provas
Sistema

Distância

Participação

Sistema Adaptado Escolar
Prova A

1000m

Em conjunto
Infantis A

Sistema Adaptado Escolar
Prova B

1500m

Em conjunto
Infantis B
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Escalão/Género

Distancias

Concentração / Reconhecimento do Percurso
Infantil A e Adaptado A FEM. (2004/2006)

1000 mt

Infantil A e Adaptado A MASC. (2004/2006)

1000 mt

Infantil B e Adaptado B FEM. (2002/2003)

1500 mt
1500 mt

Infantil B e Adaptado B MASC. (2002/2003)

2000 mt

Iniciados FEM. (2000/2001)

2500 mt

Iniciados MASC. (2000/2001)

2500 mt

Juvenil (1998/1999) e Júnior FEM. (1993/1997)
Juvenil (1998/1999) e Júnior MASC. (1993/1997)

3500 mt

Quadro 2

Sistema Integrado / Alunos com NEE – Participam no escalão a que pertencem, mas
com Classificação separada.

Os Escalões Etários
Escalões

Ano Nascimento

Infantis A

2004/2006

Infantis B

2002/2003

Iniciados

2000/2001

Juvenis

1998/1999

Juniores

1993 a 1997
Quadro 3

O Equipamento
Os alunos participantes devem ser portadores de equipamento desportivo adequado
às caraterísticas e condições do local de prática. Não podem utilizar equipamentos de
Clubes Nacionais ou Estrangeiros, sendo os Professores acompanhantes os
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responsáveis pelo devido enquadramento e orientação dos alunos. Poderá a
organização proceder a sua desclassificação caso não seja respeitada esta orientação.

As Classificações e Entrega de Prémios
Individuais
Serão entregues medalhas aos 3 (três) primeiros alunos, da classificação geral
individual, por escalão/género.
Coletiva
Serão atribuídos troféus e medalhas, por escalão/género, às três primeiras equipas,
cuja classificação será obtida de acordo com o ponto 1.8.4 do Regulamento Específico
de Corta-Mato do Desporto Escolar.

Todos os alunos classificados individual e coletivamente, nos três primeiros lugares,
devem dirigir-se ao local de controlo de identificação, acompanhados por um
professor, imediatamente após a prova.

O Corta-Mato Nacional
O Corta-Mato Nacional terá lugar nos dias 6 e 7 de Março de 2015, na Guarda.

CRITÉRIOS DE APURAMENTO PARA O CORTA-MATO NACIONAL

Equipa de escola:
Equipa do Estabelecimento de Ensino que venceu a prova de Corta-Mato na respetiva
CLDE, nos escalões de iniciados e juvenis de ambos os géneros. O apuramento da
escola/agrupamento de escolas implica estar a participar no Programa do Desporto
Escolar no corrente ano letivo.
Cada equipa escalão/género será constituída por 4 alunos no mínimo e 6 alunos no
máximo sendo obrigatório que os alunos que a constituem tenham participado na fase
CLDE.
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Individuais:
Alunos classificados nos 3 primeiros lugares em cada corta-mato CLDE do escalão de
Infantis B, Iniciados e Juvenis em cada género. Destes alunos só serão apurados os que
não pertençam à equipa vencedora desse corta-mato (à exceção do escalão de infantis
B, que serão apurados os 3 primeiros classificados) e não poderão ser substituídos.
Somente serão apurados os alunos cuja escola de matrícula esteja a participar no
Programa do Desporto Escolar, no corrente ano letivo.

Indicações Gerais
Não esquecer que as escolas deverão ser portadoras dos suplementos alimentares
para os alunos e professores sendo a água fornecida pela organização.
A competição terá início às 10:00 horas, assim, sugerimos a todas as escolas que a
chegada ao parque se verifique pelo menos com 30 minutos de antecedência, evitando
atrasos desnecessários.
Os "Dorsais" deverão ser conferidos e devolvidos, no Secretariado no final das provas,
juntamente com a ficha de avaliação do evento.
As classificações serão afixadas em placards, para além de comunicadas através da
instalação sonora.
Os alunos e equipas classificados nos três primeiros lugares deverão dirigir-se para a
zona assinalada com "Controlo de Identificação". Após a identificação aguardam que
os chamem para a receção do respetivo prémio.
Os elementos da organização estarão devidamente identificados e ao dispor para
retirar qualquer dúvida logística. As questões técnicas deverão ser esclarecidas junto
do secretariado.
Qualquer reclamação sobre as classificações deverá ser redigida em impresso próprio a
solicitar no secretariado, até 20 minutos após a sua publicação.
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Se algum aluno tiver de ser transportado ao hospital, deverá um professor da respetiva
escola dirigir-se de imediato ao secretariado a fim de fornecer os elementos
identificadores do aluno sinistrado, bem como, providenciar o seu acompanhamento.
Os professores têm de acompanhar sempre os seus alunos e impedir que exista
qualquer dano ou perturbação ao bom funcionamento da prova.
Os participantes não deverão, em nenhuma circunstância, atravessar o percurso.
Os professores deverão dar indicações expressas aos seus alunos, acerca dos locais
onde deverão colocar o lixo, mantendo todo o local limpo.
NOTA: Quaisquer danos ou estragos que se venham a verificar serão imputados à
comitiva utilizadora do(s) espaço(s) em questão, a qual deverá assumir a
responsabilidade e os encargos financeiros da respetiva reparação.

Casos Omissos
Os casos omissos, bem como as dúvidas resultantes da aplicação dos Regulamentos
inerentes ao Corta-Mato, serão analisados e resolvidos pela organização (estrutura
local e regional do Desporto Escolar, bem como Direção Geral da Educação – Divisão
do Desporto Escolar), e da sua decisão não cabe recurso.

COLABORAÇÃO E APOIOS
Câmara Municipal de Guimarães
Cooperativa Tempo Livre, etc.
Associação de Atletismo de Braga

O Desporto Escolar é uma Festa ….
… uma Festa com a Participação de todos!
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