IX TORNEIO INTERNACIONAL “BIOSFERA ROLLER SKATE”
11 e 12 de junho
O Clube Desportivo e Recreativo Santanense convida-vos a participarem na nona
edição do Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade “Biosfera Roller Skate”. Venha
desfrutar das diversas atividades extras e das fantásticas condições que oferecemos na Ilha
da Madeira.
Para participarem oferecemos condições de grande nível a preços imensamente
convidativos:
Packs

Condições

Preço por
pessoa

Dia extra por
pessoa*

Pack 0

Inscrição no torneio

15€

-

Pack 1

Inscrição Alimentação (3 refeições) /
sem alojamento/ sem transporte

25€

-

Inscrição Alimentação Estadia na
Pousada de Juventude (quartos de 4/5
pessoas com pequeno almoço)
Transportes

60€

25€

75€

35€

Inscrição Alimentação Estadia em
Hotel **** (com pequeno almoço)
Transportes

80€

40€

Inscrição Alimentação Hotel ****
(Quinta do Furão) Transportes

125€

60€

Pack 2
(22 lugares
disponíveis)

Pack 3

Pack 4

Pack 5

Inscrição Alimentação Estadia em
Residenciais e Casas de Turismo Rural
(com pequeno almoço) Transportes

Inscrição na Maratona Internacional da
Madeira (13 de junho)
MARATONA
*Patinadores pertencentes a equipas
oficias WIC, ficam isentos deste custo.

15 €
(para quem
participa no
Biosfera)

-

• Os preços acima indicados, são válidos entre os dias 8 a 16 de junho 2021.
• Os “PACKS” acima mencionados incluem: inscrição no torneio; 3 refeições;
transportes (todos os necessários durante 3 dias que se encontram na ilha, sexta,
sábado e domingo, incluindo transferes para aeroporto); e estadia para 2 noites. O
“PACK 0”apenas contempla a inscrição no torneio.

• Em cada 10 inscrições na mesma comitiva, oferecemos uma inscrição no PACK
correspondente ao restante grupo.
Nota: Cada refeição extra tem o valor de 7€.

ESCALÕES DE COMPETIÇÃO

Escalão

Anos de Nasc.

Escolares

2013/…..

Infantis

2011/2012

Iniciados

2009/2010

Cadetes

2007/2008

Juvenis / Youth

2005/2006

Juniores

2003/2004

Seniores

2002/….

Master’s

1989….

• Patinadores Campeões Europeus ou Mundiais (ano de 2019) têm a
Inscrição totalmente gratuita (alimentação, dormida, transferes), para
3 dias.
• A primeira inscrição de cada país estrangeiro terá alojamento,
transportes, alimentação e inscrição grátis (apenas dias do evento).
• A organização disponibilizará t-shirts a todos os interessados por um
custo de 7,50€.

PRIZE-MONEY

Prémios para os 5 primeiros classificados de cada escalão e Prize-Money para o
escalão de Seniores.

Seniores M.

Seniores F.

1º 250€ + Trophy

1º 150€ + Trophy

2º 125€ + Trophy

2º 100€ + Trophy

3º 80€ + Trophy

3º 50€ + Trophy

4º 50€ + Trophy

4º 30€ + Trophy

5º 25€ + Trophy

5º 20€ + Trophy

Os melhores tempos (masculino e feminino) da prova 200mts perseguição
garantem no imediato, um Prize Money de 100 Euros.

Inscrições até 1 de junho têm direito a dorsal
personalizado.

Calendário de Provas:
Sexta-Feira dia 11 de junho
18:00 - Cerimónia de Abertura
18:30 - 200 Metros Perseguição
Para Cadetes/Youth/Juniores/Seniores
(apuramentos)
19:45 – Provas a Pontos
Escolares – 400 Mts (linha)
Infantis – 800 Mts (linha)
Iniciados - 2km Pontos
Master’s – 3km Pontos
20:30– Provas a Pontos
Cadetes – 3km Pontos
Juvenis/Youth – 5km Pontos
Juniores - 5km pontos
Seniores M/F - 10km/5km Pontos

Sábado dia 12 de junho
09:30 – Apuramentos (séries, ¼ final,
½ final)
Cadetes – 500mts + D
Juvenis/Youth - 500mts +D
Juniores – 500mts +D
Seniores – 500mts +D
Iniciados – 500mts +D
Escolares – 100mts +D
Infantis – 300 metros +D
15:00 – Finais
Cadetes – 500mts +D
Juvenis/Youth - 500mts +D
Juniores – 500 Mts. +D
Seniores – 500 Mts. +D
Iniciados – 500 Mts. +D
Escolares – 100 Mts. +D
Infantis – 300 Mts. +D
16:00 - Provas a Eliminar
Escolares – 600 Mts linha
Infantis 1 km linha
Iniciados 3km eliminar
Master’s 3km eliminar
Cadetes 5km eliminar
Juvenis/Youth - 5km eliminar
Juniores - 10km/5km eliminar
Seniores - 10km eliminar
19:30 - Finais 200mts perseg.
Cadetes (8 melhores tempos)
Juvenis/Youth (8 melhores tempos)
Juniores (8 melhores tempos)
Seniores (8 melhores tempos)
20:00 - Cerimónia de entrega de
PRÉMIOS

Regulamento técnico do evento
•

No caso de algum escalão possuírem um nº inferior a 12 atletas, as provas
deverão ser realizadas em conjunto, com o escalão imediatamente inferior ou
superior, contudo as classificações finais serão separadas por escalão;

•

Haverá troféu para os 5 primeiros classificados de todos os escalões desde
Escolares a Juniores, sendo que no escalão Sénior haverá Prize Money + Troféu
para os 5 primeiros;

•

Nas provas de 200 metros perseguição haverá um Prize Money para o melhor
tempo masculino e feminino.

•

No restante será aplicado o Regulamento de Competições da World Skate

Plano de contingência COVID19
As presentes normas pretendem orientar e implementar medidas específicas e
contextualizadas para o evento “Biosfera Roller Skate 2021” em conformidade com o
risco de transmissão e exposição ao SARS-CoV-2.
De acordo com a Orientação 036/2020, da Direção Geral da Saúde, a prática da
Patinagem de Velocidade é definida como uma atividade de risco baixo. Assim,
pretende-se definir orientações específicas que possibilitem a realização de um evento
em segurança, minimizando o risco de transmissão do SARS-CoV-2.
A Direção Geral da Saúde atualizou a 17/04/2021, a Orientação n.º 036/2020, que
define as regras sanitárias para a realização de competições desportivas. Neste sentido,
por forma a garantir o cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde para a
retoma das atividades desportivas enquadradas por federações desportivas com
estatuto de utilidade pública desportiva, o clube organizador emite o seguinte
regulamento específico para o “Biosfera Roller Skate 2021”.
ARTIGO 1 - Âmbito de aplicação
• As normas do presente regulamento aplicam-se aos clubes, atletas de caracter
individual, agentes desportivos, funcionários de apoio que pretendam ou assistir ao
evento dentro da infra-estrutura desportiva.
ARTIGO 2 - Regras Sanitárias gerais da competição
• Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no evento devem ser
submetidos a limpeza e desinfeção (Orientações 014/2020 e 030/2020 da DGS);
• Todas as pessoas que trabalham ou frequentam o espaço de competição têm de
cumprir com as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, da
utilização correta de máscara, assim como das outras medidas de higienizarão e
controlo ambiental;
• A organização irá providenciar a colocação de dispensadores de SABA, junto às
receções, entradas e saídas do espaço desportivo e outros locais estratégicos;

• Em toda a infra-estrutura da pista de patinagem e jardins envolventes deve garantirse o distanciamento físico mínimo de pelo menos 2 metros entre pessoas em
contexto de não realização de exercício físico e desporto;
• Em todo o espaço e em situações que envolvam proximidade entre pessoas, a
utilização de máscara é obrigatória para:
i. Equipas técnicas;
ii. Colaboradores e funcionários dos clubes, da infraestrutura desportivas e
demais staﬀ logístico;
iii. Atletas em situações de não realização de exercício físico.
• Será realizado um controlo do número de pessoas dentro da infra-estrutura, não
podendo ultrapassar as 350 pessoas (lotação máxima). Deve ser mantido um
registo, devidamente autorizado, de todos funcionários, treinadores, atletas e
publico (nome, email e contacto telefónico), que frequentaram os espaço, por data e
hora (entrada e saída), para efeitos de apoio no inquérito epidemiológico da
Autoridade de Saúde, se aplicável;
• Medição de temperatura corporal a todos as pessoas que entram no recinto,
recorrendo a termómetros de infravermelhos, não sendo permitida a entrada de
qualquer participante com temperatura corporal acima de 38º C 1 ou com qualquer
outra sintomatologia associada à COVID-19;
• Estabelecer corredores de circulação com saída e entradas diferenciadas,
delineamento de zonas especificas para treinadores, atletas e juizes;
• A identificação da área de isolamento e circuitos a adotar perante a identificação de
um caso suspeito de COVID-19.

ARTIGO 3 - NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
• Só poderão participar no evento os atletas que assinem o Termo de
Responsabilidade, ou no caso de serem menores de 18 anos, se os seus
encarregados de educação.
• Os atletas, treinadores e acompanhantes vindos de fora da Região Autónoma da
Madeira devem respeitar as indicações estabelecidas na Resolução n.º 362/2021 do
Governo Regional da Madeira. Poderá ser consultada: https://joram.madeira.gov.pt/
joram/1serie/Ano%20de%202021/ISerie-078-2021-04-30sup4.pdf
• Todos os passageiros que tenham efetuado um teste PCR no seu país de
origem dentro das 72h antecedentes a chegada a região, poderão
beneficiar de um teste PCR de despiste ao SARS-CoV-2, aquando da
saída do território da Região Autónoma da Madeira, caso exista a
necessidade de apresentar novo teste no seu país de destino, sendo que,
os encargos com este novo teste serão assumidos pelo Governo
Regional.
• Para efeitos do disposto no ponto anterior, os viajantes deverão proceder
ao registo em www.madeirasafe.com, anexar o resultado do seu teste
realizado na origem, e através do preenchimento de um inquérito no
madeirasafe, manifestar a necessidade de realização de um novo teste à
saída da Região Autónoma da Madeira, sem encargos para o viajante.
*Aconselhamos a consulta integral da resolução.

Para mais informações/Inscrições:
Website : http://www.biosfera_rollerskate.com
Facebook: www.facebook.com/BiosferaRollerSkate
Instagram: https://www.instagram.com/biosferarollerskate/
Email: Biosferarollerskate@gmail.com

