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CAMPEONATO DISTRITAL DE ABSOLUTOS 
 
O Campeonato Distrital de Absolutos da Associação de Atletismo de Beja, será 
enquadrado na organização dos Campeonatos do Alentejo de Atletismo em Pista, 
no dia 18 de Junho de 2016, na PISTA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS, sendo 
o horário o mesmo dos Campeonatos do Alentejo. 
 
Normas Regulamentares 
1 - Poderão participar atletas federados, dos escalões de Juvenis, Juniores e 
Seniores, desde que se respeite o regulamento geral de competições e se 
encontrem nas seguintes situações: 
a) Sejam Portugueses e estejam filiados na Associação de Atletismo de Beja. 
b) Sejam Estrangeiros e estejam filiados na Associação de Atletismo de Beja.  
2 - Cada atleta só pode participar no máximo em 2 provas. 
3 - Os atletas do escalão de Juvenis que participem numa prova de corrida ou de 
marcha com distância igual ou superior a 800m, não poderão participar noutra 
prova de corrida, independentemente da ordem de participação nessas provas. 
Estes atletas (Juvenis) não poderão participar nas seguintes provas: 5.000m e 
Lançamento do Peso (7,260kg). 
4 - Os atletas do escalão de Juniores que participem em corridas ou provas de 
marcha de distância igual ou superior a 1.500 metros, não poderão participar 
noutra corrida ou prova de marcha nessa jornada, independentemente da ordem 
de participação nessas provas. 
5 - Classificações 
Nestes Campeonatos haverá Classificação Individual e Colectiva. 
a) Classificação Colectiva: atribuindo 8 pontos ao 1º. Atleta, 7 ao 2º e assim 
sucessivamente, até 1 ponto ao 8º. Classificado. 
b) Será Campeão Distrital o Clube que obtiver maior pontuação. 
c) Haverá classificação colectiva masculina e feminina separadamente, para 
efeitos de atribuição do título colectivo de campeã distrital. 
6 - PRÉMIOS: 
– Taça à equipa campeã do Camp Dist Absoluto em Masculino e em Feminino. 
– Medalhas para os 3 primeiros em cada prova/escalão. 
7 – Inscrições 
Devem ser enviadas para a AABeja até ao dia 13 de Junho de 2016 (2feira), 
indicando a melhor marca da época em cada prova. 
8 – Confirmações 
Serão feitas na Câmara de Chamada, até 30 minutos antes do início das 
respectivas provas. 
A Associação de Atletismo de Beja 
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