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CAMPEONATO DISTRITAL DE ESTRADA 

Ferreira do Alentejo – 03.03.2012 – 15.00H 
 

A Associação de Atletismo de Beja, com o patrocínio da Câmara Municipal de 
Ferreira do Alentejo, e apoio dos Bombeiros Voluntários e G.N.R. de Ferreira do 
Alentejo, vai levar a efeito no dia 03 de Março de 2012 (SABADO) em Ferreira 
do Alentejo, o Campeonato Distrital de Estrada de acordo com o seguinte 
Programa-horário:  
 

14.30 Horas – Concentração –  

Hora Escalão Anos Nascim Distância Percurso 

 

15.00 Horas 
Benj Masc/Fem A 

Benj Masc/Fem B 

2003/04/05 

2001/2002 
300 Metros 
600 Metros 

 

15.15 Horas Infantis Fem/Masc 1999/2000 1.250 Metros 1 Volta  

15.30 Horas Iniciados Fem/Masc 1997/1998 2.500 Metros 2 Voltas  

Juvenis Masc 1995/1996 

Juvenis / Fem 1995/1996 

Juniores / Fem 1993/1994 

Seniores / Fem 1992/1977 

 

15.45 Horas 
 

 

 Veteranos / Fem >= 35 Anos 

 
 

3.750 Metros 

 
 

3 Voltas 

Juniores / Masc 1993/1994 

Seniores / Masc 1992/1977 

Veteranos A/ Masc 35 aos 49  anos 

Veteranos B Masc 50 aos 59 Anos 
16.10 Horas 

Veteranos C Masc > 60 anos 

 
 

6.250 Metros 

 
 

5 Voltas 

 

Normas Regulamentares 
1 – Destinatários 
- Para o Campeonato Distrital de Estrada só podem participar atletas federados 
na Associação de Atletismo de Beja. 
Em simultâneo, em cada escalão realiza-se uma prova aberta para atletas não 
federados que pretendam participar. 
- Os atletas federados participam com o dorsal da época.  
- As provas para Benjamins A e B não contam para o Campeonato Distrital de 
Estrada. 
- A Associação de Atletismo de Beja e a Câmara Municipal de Ferreira do 
Alentejo poderão convidar atletas de outras Associações, mas os mesmos não 
interferem nos títulos Distritais. 
- Cada atleta só pode participar no seu escalão. 

Comunicado nº. 12/2012        20 de Fevereiro de 2012  
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2 – Característica dos Percursos 
A prova realiza-se nas principais ruas de Ferreira do Alentejo com partida e 
chegada frente à Câmara Municipal (Praça Comendador Infante Passanha). 
Cada volta tem 1.250 metros, sendo 900 metros do piso em asfalto e 350 metros 
em paralelepípedos, apresentando uma pequena subida de cerca de 300 metros 
no final de cada volta. 
3 – Entrega de Documentação 
A distribuição de dorsais e demais documentação é efectuada pela organização 
junto ao secretariado da prova, a partir das 14.30H. Todos os atletas devem ser 
portadores de pregadeiras para os respectivos dorsais. Os atletas populares 
podem inscrever-se antes do início das provas. 
4 – Inscrições 
As inscrições são gratuitas e deverão ser enviadas por correio para Associação 
de Atletismo de Beja, Rua Salvador Allende, nº 10-A – 7800 – 331, Beja, 
Telefone/Fax 284 325 447 ou por E-mail: atletismo.beja@gmail.com, até dia 1 de 
Março de 2012 (5ª Feira). 
Segundo as normas da FPA os escalões de Veteranos iniciam a partir dos 35 
anos. Os atletas nessas condições deverão informar no acto da inscrição se 
querem ser incluídos no seu escalão ou no escalão de seniores, pois os prémios 
não são acumuláveis e não será permitido alterar de escalão no dia da prova. 
5 – Identificação 
Todos os atletas deverão ser portadores do bilhete de identidade, que deverão 
apresentar caso seja solicitado pela organização. 
6 – Aptidão física 
A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante a 
prova ou danos sofridos pelos concorrentes, pelo que a aptidão física dos atletas 
é da inteira responsabilidade da representação a que estes se encontrem 
vinculados, providenciando, no entanto, através dos Bombeiros Voluntários de 
Ferreira do Alentejo todo o apoio necessário aos atletas. 
7 – Classificação 
Haverá uma classificação individual e uma classificação colectiva por escalão, à 
excepção do escalão Veteranos B e C Masc que só é individual. 
Os escalões Juniores, Seniores e Veteranos Femininos, funcionam como um só 
escalão para a classificação colectiva, mas em separado para os prémios 
individuais. 
- Prémios:  
Individuais – Medalhas aos 3 primeiros classificados de cada escalão. 
Cada atleta Campeão Distrital terá direito a um prémio em material desportivo no 
valor de 25€. 
Colectivos – Taças às equipas vencedoras em cada escalão.  
Para a classificação colectiva pontuam os 3 primeiros atletas de cada equipa por 
escalão, funcionando como desempate o terceiro melhor classificado. 
- Para a classificação colectiva será atribuído 1 ponto ao 1º. Classificado, 2 
pontos ao 2º. e assim sucessivamente. Será Campeã Distrital a equipa que 
somar menos pontos em cada escalão. 
- Nas provas abertas serão atribuídas medalhas aos 5 primeiros classificados e 
não haverá classificação colectiva. 
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- Será atribuído o título de Campeão Distrital Sub23 Masc e Fem. O prémio em 
material desportivo não é acumulável, se o atleta conseguir o título de Sub23 e o 
distrital. 
8 – Arbitragem 
A arbitragem é da competência do Conselho Regional de Arbitragem da 
Associação de Atletismo de Beja. Haverá um controlo de passagem dos atletas, 
pelo que qualquer infracção implica a desclassificação do atleta, sendo proibido o 
seu acompanhamento no decorrer da prova. 
9 – Diversos 
Serão disponibilizados balneários do Gimnodesportivo de Ferreira do Alentejo, 
para banhos. 
10 – Casos Omissos 
Todos os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela organização com o 
apoio do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Atletismo de Beja. 
 
Percurso:  
Partida/Chegada – 1.250 metros – Praça Comendador Infante Passanha → Rua 
da República → Largo D. Luís Maldonado Passanha → Av. General Humberto 
Delgado → Catarina Capela Calvário → Rua Capitão Mousinho → Rua 5 de 
Outubro → Praça Comendador Infante Passanha. 
 
Prova Benjamins  
– A – 300 metros – Partida e chegada na Praça Comendador Infante Passanha 
→ Rua da Republica → contorna bidon junto do Nº.42 e volta até ao local de 
Partida. 
 
– B – 600 metros – Partida e chegada na Praça Comendador Infante Passanha 
→ Rua da Republica → contorna bidon frente ao café Tasca S. João e volta até 
ao local de Partida. 
 
A ORGANIZAÇÃO 
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