Regulamento Jogos Sem Limites
 Local
Os Jogos sem Limites vão decorrer no recinto das Piscinas Municipais de Vila Nova de
Foz Côa.

 Data
A atividade realiza-se no dia 22 de Agosto de 2015 a partir das 15 horas.

 Equipas
a. As equipas devem ser constituídas por 5 a 8 elementos.
b. Todos os membros da equipa devem saber nadar.
c. Cada jogo utiliza um máximo de 5 elementos ativos e os restantes não
poderão ser utilizados.
d. Todos os elementos da equipa deverão participar em pelo menos um jogo.
e. Os participantes dos Jogos devem ter idades compreendidas entre os 14 e os
30 anos.
f. Cada equipa terá um capitão de equipa e será este o representante da mesma
junto da organização.

 Inscrições
a. As inscrições devem ser feitas através do formulário disponível no site do Côa
Summer Fest até às 23h59 do dia 20 de agosto.
b. São gratuitas. Se os membros da equipa não tiverem adquirido a pulseira de
acesso à piscina, a organização responsabiliza-se pela entrada dos mesmos no
dia da prova.
c. É OBRIGATÓRIO os participantes facultarem o nome completo e a data de
nascimento.
d. São limitadas a um número máximo de 8 equipas.

 Jogos
Os jogos estão a cargo da organização e serão apresentados no dia da atividade.
Haverá jogos dentro e fora de água, alguns dos quais com recurso a insufláveis. É da
responsabilidade de cada jogador assegurar que à hora de início dos jogos se
encontram em condições para entrar na água.

 Pontuação
A pontuação será atribuída de acordo com o número de equipas em prova por ordem
decrescente de pontos. Por exemplo: se estiverem oito equipas em prova, o vencedor
do jogo ganha 8 pontos, o segundo classificado 7 pontos e sucessivamente.

 Joker
Todas as equipas poderão utilizar o “Joker” uma vez, ao longo de todos os jogos. A
utilização do “Joker” deve ser apresentada junto do júri da prova, antes do inicio da
mesma, permitindo à equipa dobrar a pontuação obtida nessa prova.

 Seguro
Todas as equipas, após a inscrição, ficaram abrangidas por um seguro da atividade.

 Equipamento
O equipamento a utilizar é da responsabilidade dos participantes. É aconselhável a
utilização de roupa prática, leve e, entre os membros das equipas, com a mesma cor. O
equipamento deve ser apropriado para água.

 Materiais dos Jogos
Todo e qualquer dano provocado propositadamente nos materiais usados durante os
jogos será da responsabilidade da equipa concorrente.

 Arbitragem e Juízes
Durante os Jogos, os árbitros e juízes terão de:
Fazer cumprir o Regulamento dos Jogos Sem Fronteiras.
Fazer cumprir as regras dos jogos.
Proceder à classificação das equipas.
Apenas o Capitão de Equipa está autorizado a dirigir-se à organização, árbitros e juízes
para comunicar qualquer irregularidade.
Mediante o não cumprimento de alguma regra da prova, o árbitro ou juiz poderá
aplicar uma sansão à equipa e, em última análise, excluir a mesma do jogo.

 Prémios
Todos os participantes receberão uma lembrança pela sua participação. As três
equipas melhor classificadas receberão prémio.

 Casos Omissos
Pertence à organização dos Jogos Sem Limites o direito de resolver os casos omissos
não definidos neste regulamento.

