
 

 

V CORTA-MATO DE MARVÃO  
 

ANTIGO CAMPO DE GOLFE DE AMMAIA - PORTAGEM 
30 DE NOVEMBRO 2019 

 
 

REGULAMENTO 
 

A Câmara Municipal de Marvão, com a colaboração do Grupo Desportivo Arenense, 
levam a efeito a realização de uma prova de corta-mato a ter lugar no dia 30 de 
Novembro de 2019, pelas 14H00, no antigo Campo de Golfe da Ammaia, situado na 
Quinta do Prado em São Salvador da Aramenha (Marvão). 
 
2. ÂMBITO DA PROVA: 
Esta prova é aberta a atletas de qualquer nacionalidade, ambos os sexos, federados e 
não federados, em representação de clubes, escolas, coletividades, grupos informais 
ou até mesmo a título individual. 
A prova, pontua para o Circuito AADP. 
 
O percurso será efetuado maioritariamente em terra batida, com partida e chegada 
dentro do complexo do antigo campo de golfe. 
 
3. ESCALÕES: 
A - Benjamins A (2011, 2012 e 2013)  
B – Benjamins B (2009 e 2010)  
C - Infantis  (2007 e 2008)  
D - Iniciados   (2005 e 2006)  
E - Juvenis   (2003 e 2004)  
F - Juniores   (2001 e 2002) 
G- Seniores   (2000 e antes)     
H –Veteranas I Femininas 35/39 anos; 
     Veteranas II Femininas 40/44 anos; 
     Veteranas III Femininas 45/49 anos; 
     Veteranas IV Femininas 50/54 anos; 
     Veteranas V Femininas 55/59 anos; 
     Veteranas VI Femininas 60 anos ou +; 
I - Veteranos I Masculinos 35/39 anos,  
    Veteranos II Masculinos 40/44 anos,  
    Veteranos III Masculinos 45/49 anos,  
    Veteranos IV Masculinos 50/54 anos,  
    Veteranos V Masculinos 55/59 anos  
    e veteranos VI Masculinos 60 anos ou +. 
   A idade dos escalões reporta ao dia da prova. 
 
4. VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE: 
Em caso de dúvida o atleta deverá apresentar o Bilhete de Identidade/Cartão de 
Cidadão, quando solicitado pela organização. 
 
 
 
 



5. HORÁRIOS: 
Prova 1 - 14H00, Benjamins A, M,F: 300 metros. 
Prova 2 - 14H05, Benjamins B, M,F: 600 metros. 
Prova 3 - 14H10, Infantis, M,F: 1000 metros 
Prova 4 - 14H20, Iniciados, M,F: 2500 metros 
Prova 5 - 14H35, Juvenis, M,F: 3000 metros 
Prova 6 - 14H55, Juniores, Seniores e Veteranos Femininos: 5000 metros 
Prova 7 - 15H25, Juniores, Seniores e Veteranos Masculinos: 7500 metros.  
Os horários poderão ser antecipados consoante o término da prova anterior. 
 
 
6. PRÉMIOS: 
   6.1. Individuais 
Troféus aos 3 primeiros de cada escalão: Benjamins A, Benjamins B, Infantis, Iniciados, 
Juvenis e Juniores.  
Todos os atletas receberão um reforço alimentar no final da prova. 
 
      Restantes escalões  

 Absolutos  
Masculinos 

Absolutos 
Femininos 

Seniores 
M/F 

Veteranos I  
M/F 

Veteranos II 
M/F 

Veteranos III 
M/F 

Veteranos IV 
M/F 

Veteranos V 
M/F 

Veteranos IV 
M/F 

1º 50€ 50€ Cabaz 
  

Cabaz  
 

Cabaz  
 

Cabaz Cabaz  
 

Cabaz  
 

Cabaz  
 

2º 30€ 30€ Cabaz Cabaz Cabaz Cabaz Cabaz Cabaz Cabaz 

3º 10€ 10€ Cabaz Cabaz Cabaz Cabaz  
 

Cabaz Cabaz Cabaz 

 
   6.2. Coletivos: 1ª equipa - 30€ + troféu, 2ª equipa – 20€ + troféu, 3ª equipa – 10€ + 
troféu, 4ª equipa – troféu e 5ª equipa – troféu. 
 
7. CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS 
Serão estabelecidas classificações individuais por escalão, sexo e coletiva. A 
classificação coletiva será apurada pelo cômputo geral dos escalões, atribuindo pontos 
(10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) aos 10 primeiros classificados de cada escalão etário e sexo. 
Vence a equipa que somar mais pontos.  
 
8. RESPONSABILIDADE 
A organização responsabiliza-se por qualquer acidente ocorrido no decurso das provas, 
mediante apólice existente para o efeito. A organização não se responsabiliza pela 
aptidão física dos atletas, prestando apoio no local com a presença de uma ambulância 
dos Bombeiros Voluntários de Marvão.     
De acordo com a legislação todos os atletas inscritos estão cobertos por seguro 
desportivo a cargo da organização. 
 
9. INSCRIÇÕES 
As inscrições são gratuitas para os atletas filiados na AADP, participando com os dorsais 
associativos. Os atletas não filiados na AADP e filiados em outras Associações, 
pressupõe o pagamento de 3€.  
Todos os atletas deverão efetuar a sua inscrição em formulário disponibilizado na página 
da AADP ( https://www.aadp.pt/ ). Pressuposta a aceitação do regulamento toda e 
qualquer pessoa elegível, filiada ou não na AADP poderá inscrever-se até ao dia 26 de 
novembro (terça-feira). As inscrições devem ser efetuadas de forma bem legível a fim 
de evitar troca de nomes, escalão, sexo, etc. 
 
 
 
 
 

https://www.aadp.pt/


A entrega de dorsais, será efetuada no local da partida das 13H00 ás 13H45. 
 

Todos os atletas devem ser portadores de pregadores para a colocação do dorsal, 
devendo este ser colocado no peito, bem visível, de forma a não haver dúvidas, pela 
organização. 
 
 
10. DIREITOS DE IMAGEM 
No que concerne aos direitos de imagem, a aceitação do presente regulamento traduz, 
obrigatoriamente, que o participante autoriza a organização da prova à gravação total 
ou parcial da sua participação na mesma, pressupõe também a sua concordância para 
que a organização possa utilizar a sua imagem para a promoção e difusão da prova em 
todas as suas 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. Todos os atletas e público estão autorizados 
pela organização a captar imagens e vídeos do evento. No equipamento individual, 
todos os atletas poderão usar qualquer inscrição publicitária desde que não seja abusiva 
nem viole as normas de bom senso e ética desportiva. 
  
11. CASOS OMISSOS 
Os casos omissos a este regulamento, serão resolvidos pela organização, consoante o 
regulamento técnico da F.P.A. em vigor.  
 


