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- Alva – Challenger Condições de Participação
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Alva- Challenger – Condições de participação

- Introdução1. A prova Challenger realizar-se-á no dia 23 de Abril pela freguesia de Alvaiázere, num raio
aproximado de 5 Km do recinto do parque multiusos de Alvaiázere.
2. A prova é limitada á participação de 25 equipas e serão selecionadas por ordem de inscrição.
3. O challenger tem como base a orientação, e realiza-se nos meios terrestre ou aquático. Durante a
atividade, as equipas superam algumas provas num espírito de aventura.

- LocalAs provas iniciam e terminam no recinto do parque multiusos de Alvaiázere.

- Inscrição1. Cada equipa tem que inscrever 4 jogadores, ambos com idade igual ou superior a 14 anos.
A lista de elementos que constitui a equipa poderá ser entregue preferencialmente on-line no link:

https://forms.gle/6AX6eBbj2nJNc9Lj9 até dia 21 de Abril, ou no próprio dia, uma hora antes do
início do evento, com o nome completo, CC e data de nascimento.
2. Qualquer atleta só poderá ser inscrito por uma equipa.
3. A inscrição nesta prova é gratuita.

- Provas1. As equipas devem ter atenção ao horário da prova, devendo estar sempre presente 5 minutos
antes da hora marcada, independentemente dos atrasos que possam existir no decurso da prova.
2. O Challenger será constituído por tiro com arco, bola zorb, canoagem, slakline, crazy skis, fly
jumpers, atividades com cordas, jogos de equipa, paintball, são algumas das provas que podem
ser incluídas no challenger
3. No decurso das provas, estará presente uma equipa de arbitragem responsável pelo cumprimento
das regras desportivas, constituída por colaboradores da Câmara Municipal e da empresa
Alventura.
4. As decisões das equipas de arbitragem são soberanas, não havendo qualquer hipótese de
recurso.
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- Pontuações1. A pontuação de cada prova será baseada no tempo (quem realiza em menor tempo uma
determinada actividade, fica em primeiro e assim sucessivamente), sendo classificadas consoante
o número de equipas.
-Disposições finais1. A organização reserva-se ao direito de alteração das condições de segurança para bom
funcionamento da prova;
2. A resolução de qualquer situação omissa a este normativo é da competência da organização.
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