Lista de Verificação de Organização de Provas - APP
Prova

Local

Data

Finalidade
Este documento tem como finalidade apoiar os Clubes que participam na organização de provas da APP, com base nas
regras estabelecidas na regulamentação em vigor. Toda a logística de organização deverá estar preparada até 30 min.
antes do início da prova.

Lista de Verificação
#

Designação

1.

Solicitação de aprovação de Cartaz de Prova à APP, à aprovação CTDPA
com a antecedência mínima de 10 dias;

2.

Disponibilização do pavilhão para treinos na 6ª feira anterior das 18h00 às
23h00

3.

Divulgação e afixação de Cartaz de Prova

4.

Identificação de Balneários

6.

Sala Juízes e Calculadores preparada para 7 pessoas e identificada

7.

Sala CTDPA e Organização preparada para 5 pessoas e identificada

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Notas / Observações

Fixação de Escala do Balneários

5.

8.

OK NO NA

Posto Médico preparado e equipado com marquesa e mala 1ºs socorros
Espaço central reservado para Juízes, com água, com 5 mesas
independentes, 1 mesa para 2 juízes e 7 cadeiras
Espaço, com boa visibilidade para a pista e área de Juízes para
Organização e Direcção Prova, com água, equipado com mesa e cadeiras
para um mínimo de 6 pessoas, com disponibilidade de 5 tomadas
eléctricas e possibilidade de ligação de amplificador de som às colunas;
Disponibilidade de equipamento de som, com amplificador para pelo
menos duas colunas, mesa de mistura para dois microfones (sendo um
portátil, sem fios) e dois leitores de CD/DVD e PEN, e pelo menos duas
colunas, com potência adequada ao recinto
Pista limpa no início da jornada/dia
Disponibilidade de equipamento de limpeza manual rápida de pista e
pessoal para garantir esta actividade, pelo menos em períodos máximos
de 2 horas desde que não interrompa escalão em prova
Presença de um Delegado à Organização de Prova durante todo o período
da mesma
Decoração de recinto, da mesa da organização, zona de juízes e
calculadores, zona de atletas em final de prova e a aguardar pontuação e
zona de pódio, bem como disponibilização de zona adequada para
colocação do cartaz oficial da competição, bandeiras da APP, Entidades
Oficiai e Clubes
Delimitação no recinto das zonas de acesso condicionado e controlo de
acessos, nomeadamente mesa da Organização, zona de Juízes e
Calculadores, Pista, zona de Aquecimento e de Patinadores a aguardar
prova e Balneários

Legenda: Ok – conforme ; NOK – não conforme ; NA – não aplicável
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Lista de Verificação de Organização de Provas - APP
Prova

Local

OK NO NA

#

Designação

17.

Afixação de sinalética no recinto com entradas de Público, Patinadores e
Organização, Acessos Reservados, Balneários, Salas Reservadas, etc;

Data

Notas / Observações

Quadro em área assinalada para afixação de Calendário, Ordem de Saída
e Resultados de Prova em área de Publico e outro na área de Pista ou
Balneários

18.

Produção e distribuição de credenciação adequada aos Patinadores,
Treinadores, Delegados dos Clubes, Juízes e Calculadores, Convidados
Protocolares, Fotografo(s) e Operador(es) de Vídeo reconhecidos pela
Organização, Funcionários da Entidade Responsável pelo Recinto,
Elementos da Organização e Apoio Logístico, para acesso às zonas de
acesso condicionado

19.

Disponibilidade de Elementos de Apoio Logístico para assegurar todas as
actividades inerentes à organização logística (p.e. cerimónias
protocolares, controlo de acessos, etc.).

20.

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
Legenda: Ok – conforme ; NOK – não conforme ; NA – não aplicável

Excepções / Casos Particulares
Com excepção do Torneio Fernando Andrade, os restantes torneios e os testes dispensam o previsto nos seguintes pontos: #2. ; #7. ; #13.
A Gala APP dispensa o previsto nos seguintes pontos: #2. ; #6. ; #7. ; #10. ; #13.
Os Testes de Disciplina e Iniciação, em adicional ao referido anteriormente dispensam também o previsto nos seguintes pontos: #1. ; #3. ; #15. ; #19.

Comentários / Observações Finais
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

Encerramento
Nome

Rúbrica
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