CAD
DERNO DE
E ENCARG
GOS DE SALTOS
S
ORNAMENT
TAIS
CIRCU
UITO PAUL
LISTA TE
EMPORADA 2019

Disposiçõ
ões Técnicas:
Os clubess interessa
ados em sediar os Campeon
natos Estaduais de Saltos Ornamentaiss
deverão te
er às cond
dições nece
essárias pa
ara a realiz
zação do evento:
e
-- possuir piscina co
om trampollins de 1 e 3 metros, plataforma
a de 5, 7,55 e 10 metrros.
-- Os tram
mpolins devvem estar com o seu
u alinhamento de aco
ordo com aas normas da FINA.
-- Os tram
mpolins e plataformas devem estar com
m as alturras exatass estabelec
cidas pela
a
FINA.
OBS: Cas
so o clube
e interess
sado em s
ser sede do
d Circuito
o Paulistaa só às pla
ataformas
s
estiverem
m dispon
níveis, de
evem serr descon
nsideradas
s as exiigências para os
s
trampolin
ns.
-- O recin
nto deverá
á apresenttar as con
ndições mínimas
m
pa
ara o trabaalho dos oficiais
o
de
e
arbitragem
m e dos org
ganizadore
es do even
nto.
-- As cond
dições neccessárias para
p
um bo
om andame
ento das provas são::
-- Cade
eiras
-- No ca
aso de não
o possuir cobertura
c
p
providencia
ar Guarda Sol
-- Mesa
as
-- Toalh
has para as mesas
-- Mastro para as bandeiras
s
-- Backk Drop
-- Trata
amento da água
-- Local para alim
mentação
-- Água
a para arbittragem
-- Vestiários
-- Possuirr local cobe
erto e adequado, pró
óximo à piscina para
a equipameento de co
ontrole doss
mesários..
-- Apresen
ntar pódio em boas condições
c
para prem
miação das provas doo Circuito
-- Disponibilizar apa
arelhagem de som co
om microfo
one 2(duas
s) horas anntes do eve
ento.
-- A pisccina deverá
á estar diisponível a Federaç
ção Aquáttica Paulissta-FAP 24
4 (vinte e
quatro) ho
oras antes do inicio do
d evento, para a org
ganização do mesmoo.
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-- Autoriza
ação para os representantes d
da FAP org
ganizar o local do evvento no dia anteriorr
e no dia d
do evento.
-- Liberaçção para os
o funcion
nários da Federação
o Aquática
a Paulista--FAP desc
carregar o
material n
na semana
a do evento
o.
gatório terr um espa
aço destina
ado aos árbitros,
á
dirigentes e atletas, não tendo
o
-- É obrig
autorizaçã
ão para o publico
p
perrmanecer neste espa
aço.
-- O espaçço deverá ser demarrcado com fitas de de
emarcação
o ou congêêneres.
-- É OBR
RIGATOR
RIO TER NO
N LOCA
AL DO EV
VENTO ( PISCINA
A ) ATENDIMENTO
O
MÉDICO DE EMER
RGENCIA DURANTE
D
E O TRANS
SCORRER
R DA COM
MPETIÇÃO
O.

Disposiçõ
ões Come
erciais
-- É reservada a Federação
F
o Aquática
a Paulista
a – FAP a utilizaçãoo da logom
marca bem
m
como do seu patroccinador nos espaçoss destinado
os a anúnc
cios publiccitários e no
n materiall
do evento
o.
-- O nome
e do Campeonato e seus patrrocinadore
es podem ser divulgaados em camisetas,
c
,
banners, ffundo de pódio,
p
etc..
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