XXVIII JOGOS MÉDICOS NACIONAIS
REGULAMENTO GERAL
1. PARTICIPAÇÃO
1.1. Nos XXVIII Jogos Médicos Nacionais há quatro grupos: Participantes,
Acompanhantes, Filhos e Quadros da Indústria Farmacêutica.
1.2. Participantes:

Médicos,

Farmacêuticos,

Veterinários,

Psicólogos

e

Fisioterapeutas, de ambos os sexos, bem como estudantes dos Cursos de
Medicina, Farmácia e Veterinária (a partir do 4º Ano).
1.2.1. A prova de Licenciatura ou de Profissão (ponto 1.1.) tem de ser feita
no momento do check-in, no Secretariado dos Jogos Médicos
Nacionais, em Tróia, com a apresentação de Diploma de Curso ou
cédula/ carteira profissional passada por entidade idónea.
1.2.2. Para os Estudantes é necessário um Documento/Declaração da
Faculdade e BI.
1.2.3. Em qualquer momento, a Organização dos Jogos pode, se o
entender, exigir prova da profissão indicada no Boletim de Inscrição.
A não comprovação por parte do participante determina a eliminação
individual e/ou da equipa em que esteja integrado.
1.3. Acompanhantes: Cônjuges, filhos, familiares ou amigos dos participantes,
com mais de 18 anos, inclusive (ponto 1.1.), devendo ser inscritos como tal,
para terem direito a participar nas várias actividades dos Jogos Médicos
Nacionais – Torneio/provas competitivas, actividades de experimentação e
lazer, actividades de animação, etc.
1.4. Filhos: Filhos ou outros familiares, com idade inferior a 17 anos (inclusive)
que, inscritos neste grupo, têm acesso a um conjunto de actividades prédefinidas ao longo dos dias.
1.5. Quadros da Indústria Farmacêutica: A inscrição destes elementos tem de vir
acompanhada de uma Declaração da empresa, referindo o seu vínculo aos
quadros, bem como fotocópia dos BI. A inexistência destes documentos
inviabiliza a inscrição da Equipa.
1.6. Nas equipas de Desportos Colectivos podem participar até 50% de
elementos que pertençam aos grupos de: Acompanhantes, Filhos≥ 16 anose
Quadros da Indústria Farmacêutica.

1.7. Participação / Modalidades
1.7.1. Nos

desportos/actividades

competitivas

haverá

dois

torneios

independentes:
1.7.1.1.

Participantes

1.7.1.2.

Acompanahntes, Quadros da Indústria Farmacêutica e
Filhos≥ 16 anos.

1.7.2. Cada participante pode inscrever-se nos Quadros Competitivos/
Provas de:
- 3 Modalidades individuais; ou
- 1 Modalidade colectiva e 2 Modalidades individuais.
1.7.3. No Atletismo, cada participante pode inscrever-se em 3 disciplinas.
1.7.4. Os praticantes que se inscrevam em mais do que uma modalidade e
que por coincidência de calendário tenham jogos/provas no mesmo
horário, têm de optar na sua participação, não podendo haver lugar a
reclamações.
1.7.5. A participação nas modalidades/actividades de experimentação é
livre, carecendo, no entanto, de inscrição prévia no Secretariado dos
Jogos, no momento do check in.
1.8. A Organização pode não aceitar a inscrição de um candidato a participante
que, em anos anteriores, tenha desrespeitado o espírito e as regras dos
Jogos Médicos.
1.9. Condições de participação: Os participantes devem estar em perfeitas
condições físicas e psíquicas para a prática desportiva, nomeadamente para
as actividades em que irão realizar nos XXVIII Jogos Médicos Nacionais,
assumindo-o no acto de inscrição.
A Organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente
provocando qualquer deficiência física imediata ou futura dos participantes.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições têm de ser efectuadas pelos próprios participantes, não se
aceitando que as mesmas sejam realizadas por Entidades ou Empresas.
2.2. Prazos de Inscrição
2.2.1. Serão aceites inscrições para modalidades individuais até ao dia 23
de Março de 2012 (6ª Feira), pelas 17h00.

2.2.2. As inscrições colectivas deverão ser efectuadas até 21 de Março de
2012 (2ª Feira), pelas 17h00.
2.2.3. Existirão três prazos de inscrição:
- 1º Prazo: Até 2 de Março de 2012;
- 2º Prazo: Entre 3 de Março e 19 de Março de 2012;
- 3º Prazo: Entre 20 de Março e 23 de Março de 2012.
2.3. Procedimentos
2.3.1. Através do preenchimento completo da Ficha de Inscrição na página
oficial dos Jogos, em www.jogosmedicos.com
2.3.2. Com o pagamento do valor da Inscrição (cheque ou transferência
bancária) e posterior envio do respectivo comprovativo de pagamento.
2.4. Inscrição de Equipa
2.4.1. Todos os elementos da Equipa têm de estar inscritos individualmente,
através do preenchimento da respectiva Ficha de Inscrição;
2.4.2. Na Ficha de Inscrição de Equipa, todos os elementos que a
constituem têm de vir devidamente mencionados;
2.4.3. Antes da data do início dos Jogos, qualquer alteração da constituição
de uma equipa inscrita carece da autorização da Organização.
2.4.4. Após o início dos Jogos (check in), não é permitida qualquer alteração
da constituição de uma equipa.
2.4.5. Atletismo – Para a prova de Estafetas é necessário o preenchimento
do Boletim de Inscrição de Equipa.
2.4.6. O Delegado, apesar de estar inscrito, pode não contar para o número
total de elementos da Equipa, desde que nunca participe no
respectivo Torneio/Prova.

3.

MODALIDADES
3.1.

Quadro de Modalidades/Actividades

Participantes

Acompanhantes

Filhos

Atletismo

Torneio
100m, 800m, 5.000m, Peso,
Comprimento, Triatlo,
Estafeta 4 x 1volta

X

X (1)

X(3)

Fitness

Actividade de Experimentação

X

X

X(3)

Futebol de 7

Torneio

X

X

X(3)

Futebol de Mesa
(Matraquilhos)

Torneio
Pares

X

X (1)

X(1)(3)

Golfe

Torneio

X

X (1)(2)

X (1)(2)
(3)

X

X (1)

X (1)(3)

X

X (1)

X (1)(3)

Ténis

Ténis de Mesa

Torneio
Singulares Femininos e
Masculinos;
Pares Mistos
Torneio
Singulares Femininos e
Masculinos;
Pares Mistos

Snooker

Torneio

X

X (1)

X (1)(3)

Voleibol 6X6

Torneio

X

X

X(3)

Xadrez

Torneio

X

X (1)

X (1)(3)

(1) – 2º Quadro Competitivo
(2) – Extra-competição, c/ pagamento de Green Fee
(3) - ≥16 anos

3.2. Modalidades Colectivas/Número de elementos por equipa

Nº mínimo Nº máximo
Futebol de 7

7

12

Voleibol

6

10

3.3. Regulamentos
Os Regulamentos Específicos das várias modalidades estão disponíveis na
página oficial dos XXVIII Jogos Médicos Nacionais.
4. ESCALÕES ETÁRIOS
Escalão único para todas as modalidades.

5. TORNEIOS/PROVAS
5.1. Os Torneios/Provas das várias modalidades só se disputam caso o número
de participantes e/ou equipas o justifique;
5.2. Os Quadros Competitivos das modalidades colectivas são definidos, através
de sorteio, a realizar no dia 23 de Março de 2012, às 18H00, nas instalações
da Xistarca, Calçada da Tapada, nº 71 A.
Podem estar presentes no Sorteio, os Delegados das Equipas ou seus
representantes, devidamente mandatados por escrito.
Posteriormente, os Quadros Competitivos estarão disponíveis para consulta
na página oficial dos Jogos Médicos Nacionais.
5.3. Arbitragem: Cada Equipa dos Desportos Colectivos tem de nomear um
Árbitro para as equipas de arbitragem;
5.4. Os calendários de jogos/provas podem ser alterados, por motivos que a
Organização considere plausíveis.

6. Equipamentos
6.1. Cada participante deve possuir o seu próprio equipamento e material;
6.2. Nos Desportos Colectivos, cada equipa deve apresentar uma bola para o jogo,
em conformidade com o Regulamento Específico da modalidade;
6.3. Publicidade: Os equipamentos de jogo dos participantes (individuais ou
equipas) só podem apresentar publicidade, desde que a mesma se reporte a
produtos ou empresas que colaborem directamente nos XXVIII Jogos
Médicos Nacionais.
7. Prémios
7.1. De participação
Todos os Participantes, Quadros da Indústria Farmacêutica, Acompanhantes
e Filhos recebem um Kit de lembranças
7.2. De classificação
Em todas os Torneios/Provas são distribuídas medalhas e troféus (equipas).

8. Seguro
Todos

os

inscritos

(Participantes,

Quadros

da

Indústria

Farmacêutica,

Acompanhantes e Filhos) estão cobertos por um Seguro contra Acidentes
Pessoais (segundo a legislação em vigor), desde que ocorridos e participados
durante os dias dos Jogos Médicos Nacionais.
9. Casos omissos
Todos os casos omissos no presente Regulamento Geral e nos Regulamentos
Específicos das Modalidades são decididos pela Organização, no estreito respeito
pelos objectivos e espírito dos Jogos Médicos Nacionais.

