CAMPEONATO REGIONAL BIATLE 2022
LASER RUN MADEIRA PENTATLO
PORTO SANTO 28/29 MAIO 2022

A Federação Portuguesa do Pentatlo Moderno / PM Madeira, o Ludens Clube do
Machico e a Câmara Municipal do Porto Santo têm o prazer de endereçar o presente
convite à participação no Campeonato Regional de Biatle, prova no Formato
Outdoor Contínuo, e ainda o Laser Run Madeira Pentatlo, acessíveis a todas as
categorias a terem lugar nos próximos dias 28 e 29 de Maio de 2022 em Porto Santo
de acordo com o seguinte programa provisório (horários a definir):

SABADO – 28 de Maio /2022

Briefing Técnico - Representantes Clubes
BIATLE - PROVA INDIVIDUAL
DOMINGO – 29 de Maio/2022
Briefing Técnico - Representantes Clubes
LASER RUN - PROVA INDIVIDUAL

Director de Provas: A designar
As “Regras e Normas Competitivas de ambos os formatos - Época 2022 devem ser
consultadas bem como Regulamentos em vigor UIPM em www.fppm.pt

Rua 15 de Agosto, nº 8 B, 2500-801 Caldas da Rainha
E-mail: fppm.geral@gmail.com – Site Oficial: www.fppm.pt – Cont. nº 501 638 725

Condições de participação:
1. Somente poderão participar nas provas oficiais realizadas pela FPPM os atletas que
estejam devidamente regularizados até à data limite de inscrição na prova em causa.
2. Não poderão participar atletas a título individual.
3. Para participar nas provas é obrigatório aos atletas terem em dia o exame médico.
4. Apenas poderão participar nas provas organizadas pela FPPM os atletas que
cumprirem com todos os prazos de inscrição e requisitos específicos descritos no
Convite do evento.
5. O atleta inscrito nas competições organizadas pela FPPM será o único responsável
pelos seus pertences durante o evento, estando a FPPM isenta de responsabilidade
por danos ou furtos que ocorram durante a competição.
6. Todas as inscrições deverão ser realizadas via eletrónica, através da ficha de inscrição
enviados para o correio eletrónico: pentatlomadeira@gmail.com
7. As competições decorrerão de acordo com o Regulamento da FPPM/UIPM em vigor.
8. As inscrições para o Campeonato Regional de Biatle deverão dar entrada até às
24 horas do dia 25 de Maio de 2022. E as inscrições para o Laser Run Madeira
Pentatlo deverão dar entrada até às 13 horas do dia 28 de Maio de 2022.
Certo de podermos vir a contar com a participação dos vossos atletas, apresento os meus
melhores cumprimentos.

Dr. João Paulo de Almeida
Presidente
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