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COMUNICADO AADP 

 
Reunião de Clubes - TRAIL RUNNING 

 
 
  Vem a Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre comunicar que após reunião com 
os clubes, no passado dia 31 de Outubro foram decididas algumas medidas inovadoras e de 
aperfeiçoamento, a implementar na próxima época desportiva na disciplina do Trail 
Running. 
 
Assim, comunicamos que: 
 
  Está a FPA conjuntamente com a comissão de desenvolvimento, implementação e 
regulamentação do Trail Running nacional a unir esforços para que sejam implementados 
alterações referentes ao Trail Running em Portugal, uniformizando e equiparando o trail a 
todas com todas as disciplinas sob tutela da Federação e IAAF. 
  Assim, informamos que brevemente vão ser anunciadas, algumas alterações respeitantes, 
a toda a estruturação e regulamentação da modalidade, decidindo a direção da AADP, 
divulgar as mais importantes entrando de imediato em vigor.  
Mediante votação dos associados presentes ficou acordado: 
 

1) Época desportiva - A próxima época desportiva terá um período diferente do que 
foi o normal até então, ou seja, em vez de continuar a ser a época desportiva por 
ano civil (2016, 2017, etc., de Janeiro a Dezembro) passará a ser como em todas as 
modalidades na tutela da Federação Portuguesa de Atletismo, de 16 Outubro a 15 
de Outubro do ano seguinte, neste caso será considerado a nova época como 
2017/18.  
 

2) Escalões etários – A partir do início desta nova época, os escalões vão estar 
conforme o Reg. Geral de competições, artigo 9, pág.10 disponíveis para consulta 
em aadp.pt 

 
3) O Circuito Distrital de Trail 2017/18 -  terá inicio já no Domingo dia 5 de Novembro 

no Trail de Nisa, que contará conforme o regulamento para o circuito de 2017, e 
simultaneamente para o novo circuito 2017/18. O mesmo sucederá com o Trail de 
Elvas no dia 3 de Dezembro.  
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4) Será dada a possibilidade a todos os atletas de participar no circuito AADP de trail 
de imediato, tendo um prazo alargado para se poderem filiar ou renovar as licenças 
na AADP e assim contarem retroativamente os resultados obtidos nestes eventos. 
O prazo limite será até ao último dia do ano de 2017.  
 
  

5) Diferentes escalões - Com os escalões de trail atuais e com a importação dos 
escalões da FPA para a modalidade, fará com que nestes dois próximos eventos de 
trail, trail de Nisa e Elvas, possa existir alguns atletas que irão competir no circuito 
2017 na categoria que lhe está atribuída por regulamento e em simultâneo estará a 
competir no novo circuito 2017/18 com outra categoria, caso assim seja, 
dependendo do escalão em causa. Exemplo: um atleta com 37 anos no presente 
circuito é Sénior enquanto no novo circuito 2017/18 será Veterano 35. Não terá 
influencia uma competição com outra em nenhum dos aspectos regulamentados.
  
 

6) Taça de Trail Ultra do Alto Alentejo -  esta será uma inovação a implementar no trail 
distrital 2017/18 onde passará a existir a competição também em Trail Ultra nos 
eventos Trilhos dos Reis 2018 (45Km) e no UTSM 2018 (50Km) .  

 
7) Competições 2017/18: 

Circuito de TRAIL: 
a) Trail Curto – até 21,0975Km (até à distância da meia maratona) 
b) Trail Longo – de 21,0975Km a 42,195Km (até distância de maratona) 
Taça do Alto Alentejo de TRAIL 
c) Trail Ultra Médio – de 42,195Km a 69Km  

  
 
Brevemente serão anunciadas todas as alterações, regulamento para a próxima época. 
Recordamos também que dia 9 de Dezembro, contamos com a vossa presença na Gala do 
Atletismo e entrega de prémios dos circuitos 2017. 
 
 

A Presidente da Direção da AADP 

 
 

Sara Marisa Barreto Costa Madeira 




