Caderno de Encargos/CheckList
Organização de Provas de TUM
1. Apoio à Promoção Local do Evento:
• Afixação de Cartazes; Publicidade; Distribuição de Convites às Escolas Locais;
• Contacto e Informação das Rádios, Jornais e TV Locais/ Regionais.
2. Alimentação:
• Disponibilidade de serviço de bar no local da prova ou nas imediações do pavilhão;
• Água para os juízes nas mesas de ajuizamento.
3. Mobiliário:
• Cada painel de ajuizamento para 7 (sete) juízes: mesas + cadeiras + ponto de luz;
• 1 (um) painel de juízes para o TU;
• Mesa para troféus;
• Mesa para organização com ponto de luz;
• Porta estandartes;
• Pódio para os três primeiros classificados com espaço para as equipas.
4. Pessoal de apoio:
• 1 (um) auxiliar por cada painel de juízes para mostrar notas;
• 1 (uma) pessoa para a locução do campeonato;
• 1 (uma) pessoa para a colocação das músicas durante o evento.
5. Som (Aparelhagem profissional):
• Aparelhagem com amplificador, 1 (um) computador; 1 (um) micro sem fios e 1 (um) micro com fios.
6. Material Gímnico e Decoração do Recinto:
• Montagem/desmontagem dos materiais de apoio ao evento (materiais gímnicos, mesas,cadeiras, pódio, porta bandeiras...).
7. Saúde e Segurança:
• Equipa de prevenção com 1 (uma) ambulância e equipa 1ºs socorros (se possível);
• Informar sempre o Hospital / Centro de Saúde + GNR local.
8. Higiene das instalações (wc ´s, balneários, bancadas, área de competição).
• Caixotes de lixo na área de competição, nas bancadas e acessos do público;
• WC ’s (masculino/feminino) disponível para ginastas e público.
9. Cerimónias de Entrega Prémios:
• Organização do desfile dos ginastas participantes;
• Presença do Presidente do Clube organizador para a entrega de prémios.
10. Equipamento Desportivo de competição
• 1(uma) pista TU com zona de corrida;
• 1(uma) zona de receção de acordo com o regulamento “Normas de Aparelhos” da FIG.
11. Layout Desportivo de Competição
• O material desportivo deve ser sempre montado de forma a garantir a segurança dos equipamentos e de todos os ginastas.

Nota: o Clube que pretender organizar o Campeonato em causa é responsável por garantir que os pontos acima mencionados são
concretizados e realizados.

