
 

 

 

REGULAMENTO 

 

1. Organização do Clube de Praças da Armada e Associação de Praças, com o apoio da Base Naval de 
Lisboa e do Centro Educação Física da Armada. 

2. O I Grande Prémio de Atletismo da Praça consiste numa prova de atletismo dentro do perímetro da 
BNL onde decorrerá a prova de corrida.  

3. As provas estão abertas a todos os atletas, federados ou não, de ambos os sexos, e realizar-se-ão 
no Sábado, dia 03 de Setembro de 2011, com início às 10h00m. A entrega dos dorsais terá início às 
08h30m e esta, bem como a concentração dos atletas, será junto à Pista do CEFA. 

4. As inscrições serão gratuitas, devendo as mesmas dar entrada, na secretaria do clube, até às 23h00 
do dia 31 de Agosto de 2011, para a morada: Rua Manuel José Gomes, 123 – Cova da Piedade, 
2805-193 Almada, E-mail: direccao@clubepracasarmada.pt., ou cpa.atletismo@gmail.com - Fax.: 
212 732 792, Telef.: 212 766 421. 

5. A aptidão física dos atletas é da sua inteira responsabilidade, ou da entidade que os inscreveu, e a 
organização não se responsabiliza por quaisquer acidentes que possam vir daí a suceder durante a 
prova. Haverá um serviço de assistência com ambulância. 

6. Todos os atletas devem fazer-se acompanhar de identificação pessoal (Bilhete de Identidade, Cédula 
pessoal, passaporte, ou outro) para, em caso de dúvida, poderem fazer a prova de idade. 

7. É obrigatório que, no acto da partida e durante a prova, todo o atleta ostente, em local bem visível, o 
dorsal fornecido pela organização. O não cumprimento desta norma implica a desclassificação do 
atleta. 

8. Todas as partidas e chegadas serão na pista de atletismo do CEFA. 

9. Qualquer clube ou atleta que falsear a idade será desclassificado pela totalidade. 

10. Haverá classificações colectivas e individuais.  

11. Para a classificação colectiva contará a soma dos 10 (dez) primeiros atletas de cada escalão, sendo 
atribuídos 10 pontos ao primeiro e 1 ao décimo. O clube com maior número de pontos vencerá 
colectivamente. Não haverá classificação colectiva por escalão. Em caso de empate vencerá a 
equipa que tiver o primeiro atleta melhor classificado.   

12. Prémios 

Taça ou troféus às 5 primeiras equipas na classificação geral colectiva. 

Taça ou troféus aos 3 primeiros classificados de cada escalão. 
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13. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela organização da 
prova e sobre as suas decisões não haverá recurso. 

14. As provas englobarão os seguintes escalões etários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Horário das provas, bem como as distâncias a percorrer: 

 

 

 

 

 

 

16. A organização reserva-se no direito de proceder a ajustes ou alterações no programa e horário, se 
assim o entender. 

17. A entrega dos prémios vai ser no dia 10 de Setembro, às 15 horas, nas Comemorações do Dia 
Nacional da Praça das Forças Armadas, no Centro Cívico do Feijó, no Feijó (na Rua da 
Alembrança). 

 

                                                                                               A Organização 

Escalões 
Datas de Nascimento 

Masculinos Femininos 

Juniores 1992 - 1991 1992 - 1991 

Seniores 1971 - 1991 1971 - 1991 

Veteranos I 1965 - 1970 1970 e antes 

Veteranos II 1961 - 1966  

Veteranos III 1956 - 1960  

Veteranos IV 1951 - 1955  

Veteranos V 1950 e antes  

Horário Prova Escalão Distância 

10h00 Corrida Jun Fem , Sén. Fem. e Vet. Fem. 7100 m 

10h00 Corrida Jun Masc, Sén. Masc, 7100 m 

10h00 Corrida Vet I, II, III  Masc 7100 m 

10h00 Corrida Vet IV, V Masc 7100 m 


