Regulamento
Organização:

Instituto do Desporto e Associação Geral das Mulheres de Macau

Data:

Domingo, 21 de Março de 2021

Hora:

09h00 (Hora de Chamada: 08h00)

Local:

Pavilhão Polidesportivo Tap Seac

Destinatários:

1. As residentes femininas de Macau nascidas entre 1961 – 2003, podem
organizar-se em equipas para participarem no evento.
2. Organizações femininas locais e outras entidades.

Generalidades: A Actividade de carácter competitiva é desenvolvida através de jogos
recreativos e desportivos destinada à participação de equipas constituídas por
8-10 elementos que conforme as determinações estipuladas pela Organização
terão que terminar a prova com o menor tempo possível. Relativamente às
formas de jogo serão anunciadas pela Organização oportunamente.
Pontuação:

Cada equipa irá competir na sua categoria participando em dois jogos, vence
a equipa que no somatório dos tempos obtidos nos dois jogos efectuarem
melhores resultados.

Categorias:

De acordo com o escalão etário, as equipas serão enquadradas conforme o
seguinte :
Categoria
A
B
Escalão etário(nascidas entre)
1981 – 2003
1961 – 1980

Método de
Inscrição:

1.

Inscrição Online:
www.sport.gov.mo/pt/macauwomenssportsfestival

2.

Inscrição presencial, por correio electrónico ou fax:
 Levantamento do boletim de inscrição: Na sede do Instituto do
Desporto e na Associação Geral das Mulheres de Macau
 Descarrega do boletim de inscrição:
www.sport.gov.mo/pt/macauwomenssportsfestival
www.macauwomen.org.mo

 O boletim após devidamente preenchido e dentro do prazo estipulado,
poderão optar as seguintes formas de entrega:
Presencial
(dentro das horas de
expediente)
Correio electrónico

Sede do Instituto do Desporto ou

Fax

8796 5611 (ID) ou 2835 3779 (AGMM)

Associação Geral das Mulheres de Macau
ddt@sport.gov.mo

Prazo de
inscrição:

A partir de hoje até as 17h00 do dia 17 de Março de 2021 (quarta -feira).

Prémios:

1.

Serão premiados os 3 primeiros classificados da categoria A e da
categoria B.

Medidas
especiais:

2.

Prémio colectivo de “Participação Activa”

1.

Ao entrar para o recinto, todos os participantes devem usar máscara,
efectuar a medição da temperatura corporal, apresentar o “Código de
Saúde de Macau” do próprio dia e o comprovativo do resultado negativo
do teste de ácido nucleico emitido por instituições reconhecidas pela
RAEM ou pelo Interior da China.

2.

Devem usar máscara durante todo o tempo, excepto o período de treino
e de competição. Manter o distanciamento adequado entre participantes.

Informações:

2823 6363 (ID) ou 2835 3748 (AGMM)

Nota:

Caso haja qualquer dúvida ou omissão do presente Regulamento, a
Organização reserva-se o direito de efectuar as devidas alterações e tomar
uma decisão final sobre a matéria.

