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INTEGRADO NAS FESTAS EM HONRA DE S. BRÁS

REGULAMENTO



1. ORGANIZAÇÃO

2. NORMAS REGULAMENTARES

A prova é aberta à participação de todos os cidadãos naturais de um país da União Europeia 
(atletas federados e não federados) que , pelo facto de se inscreverem, aceitam as normas 
regulamentares. Cada atleta é responsável pelo seu estado de saúde. Vigora o seguro 
obrigatório para atletas filiados na FPA.

ERVEDAL
23 DE JUNHO 2018 - 18H00

ERVEDAL - FIGUEIRA E BARROS

A iniciativa consta de uma prova de atletismo, caminhada, corridas e estafeta, que será realizada 
no dia 23 de Junho de 2018, entre as 18h00 e as 19h00. É organizada pelo Centro Cultural de 
Figueira e Barros, com o apoio das Freguesias de Ervedal e Figueira e Barros e da Casa do Povo 
de Ervedal. Tem a colaboração técnica da Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre.

Será considerada Equipa Jovem, aquela cuja  soma das idades dos seus constituintes seja igual 
ou inferior a 43 anos à data de realização da prova.

6. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS

Cada equipa da estafeta tem de ser formada por 3 atletas (independentemente do sexo, idade 
ou clube).

Serão estabelecidas classificações individuais, masculinas, femininas e por equipas na 
estafeta.

5.ª ESTAFETA, CAMINHADA E CORRIDA INTERFREGUESIAS 

BENJ. A (nascidos em 2009, 2010 e 2011)           JUN. (nascidos em 1999 e 2000)

5. CLASSIFICAÇÃO

Contatos: 245 202 133 portalegre@fpatletismo.org | 938 444 505 Feliz Valério
Os Atletas não filiados deverão referir o facto para o efeito de seguro desportivo.

Pressuposta a aceitação do regulamento, toda e qualquer pessoa elegível poderá inscrever-se 
até ao dia 20 de Junho (quarta feira) até às 18H00.

As inscrições devem de ser feitas em formulário disponivel em aadp.pt.
Os Atletas filiados na AADP participam com os dorsais da filiação.

4. INSCRIÇÕES PRELIMINARES

ESTAFETA JOVEM E ESTAFETA  ABSOLUTA
                      
 VET. MASC. E FEM. (35 ou mais anos no dia da prova) I, II, III, IV, V, VI

BENJ. B (nascidos em 2007 e 2008)                    SEN. (nascidos em 1998 e anteriores)

3. ESCALÕES EM COMPETIÇÃO A aceitação do presente regulamento traduz, obrigatóriamente, que o participante autoriza a 
organização da prova à gravação total ou parcial da sua participação na mesma, pressupões 
também a sua concordância para que a organização possa utilizar a imagem imagem do atleta 
para a promoção e difusão da prova em todas as sua formas (em toda a comunicação social, 
internet, fotografia, vídeo, cartazes, etc.) e cede todos os direitos à sua exploração comercial e 
publicitária que considere oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, a receber qualquer 
compensação económica ou em espécies.

7. PERCURSO E PROGRAMA-HORÁRIO

18H15 - Corrida - Jun. / Sen. / Vet. Masc. e Fem. - 5400 m | Estafeta Jovem e Absoluta - 1.º 
percurso - 2200 m, 2.º percurso - 1800 m, 3.º percurso - 1400 m.

18H00 - Caminhada

8. PRÉMIOS

- Lembranças a todos os participantes.

As provas para o escalão de Benjamins serão realizadas na proximidade do Recinto das Festas 
em Figueira e Barros. A caminhada, a corrida e a estafeta desenrolam-se no mesmo percurso, 
numa distância de 5400 m, ligando as duas Freguesias.

10. DIREITOS DE IMAGEM

19H30 - Corrida - Benjamins A - 150 m - Benj. B - 400 m.

Serão resolvidos em obediência às normas e regulamentos da FPA em vigor. 

9. CASOS OMISSOS

- Produtos regionais aos elementos das três primeiras equipas Absolutas e Jovens e também 
aos três primeiros dos escalões de Juniores, Seniores e Veteranos.

- Medalhas aos participantes, dos escalões Benjamins A e Benjamins B.

11. MAPA COMPLETO DO PERCURSO

Partida - Junta de Freguesia de Ervedal

1.º percurso - 2200 m | 2.º percurso - 1800 m | 3.º percurso - 1400 m

Zonas de transmissão (bolas vermelhas) serão delimitadas por dois pinos (20 m), zona onde 
decorrerá a passagem de testemunho

Meta - Entrada do Recinto das Festas

5,4 Km
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