Regulamento Ranking FMUP
Artigo 1º – (Âmbito)
O presente regulamento estabelece o funcionamento da atividade Ranking FMUP que se realizará
durante o 2ºSemestre do ano letivo 2016/2017, tendo início em Março 2017 e terminando em
Dezembro 2017.
a) O Ranking FMUP é uma atividade da responsabilidade da Direção da Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (adiante designada por
DAEFMUP), desenvolvida pelo Departamento Desportivo.
Artigo 2º- (Objetivo)
a) O Ranking FMUP é uma atividade que tem como público alvo todos os estudantes da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
b) O principal objetivo é a promoção da adesão e do bom desempenho dos estudantes nas
atividades do Departamento.
c) Irão ser contabilizadas todas as participações nas atividades e, naquelas que tal seja
possível, serão atribuídos pontos consoante o desempenho individual de cada estudante.
d) O ranking será dividido entre Feminino e Masculino.
Artigo 3º – (Atribuição de Pontos)
a) As diferentes atividades do Departamento serão categorizadas consoante o máximo
número de pontos a atribuir.
b) A categorização destas atividades é da responsabilidade do Departamento Desportivo e
está definida no anexo 1 deste regulamento.
c) Nas atividades em que seja possível classificar os participantes consoante o desempenho,
os pontos atribuídos consoante o anexo 2 deste regulamento.
d) Nas atividades em que não seja possível classificar os participantes, os pontos serão iguais
para todos os participantes e serão os definidos no anexo 1.
e) Também serão atribuídos 500 pontos ao atleta do mês de cada uma das equipas dos
CAP’s (Futsal Masculino, Futsal Feminino, Basquete Masculino, Basquete Feminino,
Voleibol Feminino, Futebol de 11 Masculino). A escolha do atleta vencedor dos pontos
será da responsabilidade do treinador de cada equipa.
f) Todos os membros das equipas dos CAP’s terão um avanço de 500 pontos no início da
contagem de pontos.
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Artigo 4º – (Divulgação)
a) Todos os meses haverá um cartaz publicado onde serão divulgados o atleta do mês de
cada equipa, o nome dos três primeiros classificados do ranking e os seus respetivos
pontos.
b) Haverá também acesso contínuo dos estudantes ao ranking através do site da AEFMUP.
Artigo 5º – (Prémios)
a) Será atribuído um prémio a cada um dos vencedores dos rankings (Feminino e Masculino)
após a ultima atividade do Departamento Desportivo.
Artigo 6º – (Casos Omissos)
a) Os casos omissos serão resolvidos por criação de norma Ad-hoc por parte da DAEFMUP.
b) A interpretação de casos omissos é da responsabilidade da DAEFMUP.
Artigo 7º – (Disposições finais)
a) A aplicação e interpretação deste regulamento estão reservados à DAEFMUP.

ANEXO 1:
Eventos com distribuição de pontos:

•
•
•
•
•

FMUP Open – 1000 pontos
Torneio 3x3 Basquetebol – 2000 pontos
FMUP Grand Prix – 2000 pontos
FMUP Challenger – 4000 pontos
Futsal League – 2000 pontos

Eventos com atribuição igual de pontos por participante:

•
•
•
•

Atletas dos CAP’s – 500 pontos
Atleta do mês – 500 pontos
Dia internacional do Desporto - 500 pontos
Medicina Vai a Banhos – 250 pontos
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ANEXO 2:

