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NORMAS ADMINISTRATIVAS E ENQUADRAMENTO 

COMPETITIVO - ÉPOCA 2014/2015 
 
A Direcção da AABeja, vem expor o seguinte: 
 
1 – ESCALÕES ETÁRIOS – 2014/2015 
 

a) A época desportiva tem o seu início a 1 de Novembro de 2014. No entanto, as 
eventuais mudanças de escalão passam a vigorar apenas a 01 de Janeiro do ano 
seguinte, mantendo-se o atleta no mesmo escalão até ao 31 de Dezembro. 

b) Relativamente aos atletas veteranos, a mudança de categoria efectuar-se-á no dia em 
que o atleta perfaz as idades referidas no quadro anexo. 
 

A partir de 1 de Janeiro de 2015 
Escalão Idade Ano de Nascimento 

Benjamins A 7 a 9 anos 2006, 2007 e 2008 
Benjamins B 10 a 11 anos 2004 e 2005 

Infantis 12 a 13 anos 2002 e 2003 
Iniciados 14 a 15 anos 2000 e 2001 
Juvenis 16 a 17 anos 1998 e 1999 
Juniores 18 a 19 anos 1996 e 1997 
Sub‐23 20 a 22 anos 1993, 1994 e 1995 
Seniores 20 anos em diante 1995 e anteriores 

 
 
 
 
 
 
 

Veteranos 

Pista/ Estrada / Corta Mato / Montanha 
Estrutura Federada A nível Distrital 
V35 – 35 a 39 anos  

Veteranos A – 35/49 anos V40 – 40 a 44 anos 
V45 – 35 a 49 anos 
V50 – 50 a 54 anos  

Veteranos B – 50/59 anos V55 – 55 a 59 anos 
V60 – 60 a 64 anos  

 
 

Veteranos C – 60 anos e 
mais 

V65 – 65 a 69 anos  
V70 – 70 a 74 anos 
V75 – 75 a 79 anos 
V80 – 80 a 84 anos 
V85 – 85 a 89 anos 

        V90 - + 90 anos 
Nota: Os atletas veteranos mudam de categoria no seu dia de aniversário 
 
 

Comunicado nº. 31/2014            28 de Outubro de 2014 
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2 – INSCRIÇÕES – RENOVAÇÕES  DE CLUBES 
 
 Só serão aceites inscrições de atletas, depois de o clube estar devidamente inscrito, quer com 
o preenchimento da Ficha de Clubes da Associação quer com a da Federação Portuguesa de 
Atletismo, cujo preenchimento é obrigatório. 
Os clubes poderão obter os impressos na Associação, através do nosso “site” da Internet 
(www.aabeja.org). 
A inscrição e renovação de clubes devem respeitar o “Regulamento de Filiação de Agentes 
Desportivos”, aprovados em Assembleia Geral da FPA de 22.09.2013. 
 
Os clubes só podem renovar a sua filiação na Associação de Atletismo de Beja, desde que não 
se verifique a existência de dívidas para com a mesma. 
 
3 – FILIAÇÕES INICIAIS – RENOVAÇÕES – TRANSFERÊNCIAS DE ATLETAS 
 
Só serão aceites fichas de filiação de atletas Benjamins, Infantis e Iniciados quando, também, 
assinadas pelo encarregado de educação. 
Todas as fichas deverão vir com a data em que o atleta assina. 
 
A – Filiações Iniciais 
A inscrição inicial é obrigatória para os atletas que se inscrevem pela primeira vez na 
Federação Portuguesa de Atletismo ou que não estejam filiados há 2 ou mais épocas e que 
pretendam filiar-se novamente, acompanhadas da fotocópia dos respectivos Bilhetes de 
Identidade, Cartão de Cidadão ou Cédula Pessoal dos atletas. 
 
Realça-se que, dados os fins a que se destinam, deverão os impressos serem totalmente 
preenchidos de forma legível, de preferência, em letra de imprensa, com preenchimento de 
todos os dados do atleta, tais como, morada completa, BI, Telemóvel, etc.  
 
No caso de atletas estrangeiros e tratando-se da 1ª. Inscrição na Associação/FPA, deverá ser 
entregue com a ficha uma cópia do documento de identificação que possuem (passaporte, 
certidão ou cédula de nascimento). Cabe aos Clubes solicitar às Federações de origem a 
devida autorização dos atletas estrangeiros. 
 
A inscrição e renovação de atletas devem respeitar o “Regulamento de Filiação de Agentes 
Desportivos”, aprovados em Assembleia Geral da FPA de 22.09.2013. 
 

 
 
 
 
 

 
ATENÇÃO: NÂO SE ACEITAM INSCRIÇÕES DE ATLETAS QUE TENHAM 
NASCIDO DEPOIS DE 2008. 
  
 

As inscrições só serão aceites com exame médico e pagamento do 
respectivo Seguro Desportivo. 
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B – Renovações 
Aplicável aos atletas que tenham estado filiados numa das 2 épocas anteriores e não 
pretendam mudar de clube, não havendo data limite para a renovação. 
 
C – Transferências 
Estas referem-se aos atletas que tenham estado filiados numa das 2 épocas anteriores e que 
pretendam: 

 Filiar-se num novo clube 
 Passar de um clube a individual 
 Passar da situação de individual à representação de um clube 

 
As transferências devem respeitar o capítulo II do “Regulamento de Filiação de Agentes 
Desportivos”, aprovados em Assembleia Geral da FPA de 22.09.2013. 
 
O Período de transferências para a época de 2014/2015 decorrerá de 15 a 31 de 
Outubro, a par das Renovações, assim como as Primeiras Filiações.  
 
4 – Taxas de Filiação 
Dando cumprimento ao decidido em Assembleia Geral da FPA de 13.09.2014, informamos 
que as taxas de filiação a aplicar para a época 2014/2015 são as seguintes: 
 

Atletas Outros Agentes 
Benjamins A 

2,00€ 

Juniores 

3,50€ 

Dirigentes 

Isentos 
Benjamins B Técnicos 
Infantis Seniores Juízes  
Iniciados Clubes 
Juvenis Veteranos Representantes de Atletas 
 
5 – EXAME MÉDICO DESPORTIVO 
 
A apresentação de exame médico desportivo respeita o “Regulamento de Filiação de Agentes 
Desportivos”, aprovados em Assembleia Geral da FPA de 22.09.2013. 
 
No cumprimento da lei, torna-se imprescindível a apresentação de exame médico 
desportivo aquando da inscrição ou renovação da filiação dos atletas. 
Os exames médico-desportivos têm validade época a época. 
Devem os clubes, na altura das filiações (inscrições novas ou renovações), entregar os 
comprovativos dos Exames Médicos dos atletas que filiam. 
 
 
6 – DORSAIS 
Os atletas no acto da sua inscrição/renovação de filiação recebem um dorsal que utilizarão ao 
longo da época, durante as provas da AABeja. 
 
Todo o atleta que se apresente em prova sem o dorsal, poderá participar na mesma, desde que 
pague uma quantia mínima de 1,00€ por um dorsal novo, que só terá efeito para essa prova, 
não sendo possível a participação sem dorsal. 
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Não será permitido participar com dorsais preenchidos “à mão”. 
  
7 – SEGURO DESPORTIVO 
O Seguro Desportivo será da responsabilidade total do clube. 
 
Os Clubes que optem por subscrever um seguro próprio, deverão remeter à AABeja 
cópia da apólice onde constem as respectivas coberturas. Não serão aceites apólices que 
não respeitem as coberturas impostas pela lei em vigor. Estes Clubes deverão ainda, no 
acto de inscrição dos atletas, remeter para a AABeja uma lista nominal dos atletas que 
inscrevem com o respectivo número de apólice e seguradora. 
 
Caso optem pelo seguro desportivo da FPA, devem juntamente com os documentos 
necessários à filiação, fazer-se acompanhar do pagamento do valor correspondente ao seguro 
desportivo dos atletas e outros agentes a filiar. 
 
Mais se informa que sem o cumprimento este procedimento, a Associação de Atletismo 
de Beja, não poderá aceitar a filiação. 
 
Todas as informações referentes a esta matéria, constam de documento próprio da FPA, 
“Circular Seguro Desportivo 2014/2015”. 
 
A todos os atletas que têm estatuto de “Atleta Promessa”, os seguros desportivos serão 
pagos integralmente pela AABeja desde que inscritos até 15 de Novembro de 2014 a 
partir desta data, aplicar-se-á os valores  estipulados. 
 
8 – PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO DE ATLETAS EM PROVAS 
 
8.1. – de Outras Associações 
Os clubes estão obrigados a solicitar à AABeja, autorização de participação dos seus atletas às 
provas de pista, a realizar por outras Associações Distritais. 
 
8.2. - da Associação Regional 
Os atletas que pretendam participar em provas com direito à classificação (Campeão Distrital, 
etc.), terão que estar federados até à quarta-feira anterior à realização das mesmas. 
 
A participação de um atleta numa competição de escalão etário superior, não poderá em caso 
algum, contrariar a regulamentação aprovada para o seu escalão, respeitando-se assim o 
Regulamento Geral de Competições. 
 
8.3. Provas Extra 
Será equacionada a possibilidade de se considerar a inclusão de provas extra, em calendários 
já emitidos ou a emitir, se o pedido for realizado até 8 dias antes da competição e 
devidamente justificada a razão do pedido, sendo, por ex, motivo de recepção de propostas em 
caso de obtenção de mínimos ou ultima fase de preparação para campeonatos nacionais.  
 
8.4. Inscrição em Provas 
A inscrição em provas do calendário regional será aceite até à 4ª Feira anterior á 
realização das mesmas. 
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8.5. - Escalões 
As indicações expressas neste documento não se sobrepõem, nem invalida a consulta do 
Regulamento Geral de Competições, aprovados em Assembleia Geral da FPA, de 
21.9.2013. 
 
BENJAMINS 
- Os atletas dos escalões de Benjamins A e Benjamins B apenas podem participar nas 
actividades dedicadas ao seu escalão etário. 
 
INFANTIS 
 - Os atletas deste escalão só poderão participar em três provas por dia – excepto quando 
participam em provas combinadas. 
- Os atletas que participem numa prova de 150m não podem participar posteriormente em 
mais nenhuma prova dessa jornada, com excepção da estafeta de 4x60m. 
- Os atletas que participem numa prova de corrida ou marcha com distância igual ou superior 
a 600m, não podem participar posteriormente em mais nenhuma prova dessa jornada – podem 
apenas disputar provas antes (concursos ou corridas). 
- Os atletas infantis, para além das provas do respectivo escalão, poderão participar apenas em 
competições do escalão de iniciados. 
- No entanto, se, no Torneio em disputa, se realizar a prova do seu escalão, não será permitido 
ao atleta optar pela mesma prova do escalão de iniciados, em detrimento da prova do seu 
escalão. 
- Não é permitido aos atletas infantis participar nas seguintes provas do escalão de iniciados: 
 
 

Pista Estrada Corta Mato 
250m, 250m Barreiras, 1500m, 1500m 
Obstáculos e 4000m Marcha, 
Quadruplo Salto 

Corridas – distâncias superiores a 2000m 
Marcha - distâncias superiores a 3000m 

Distâncias superiores a 2500m 
(Masc) a 2000m (Fem) 
 

 
 
INICIADOS 
 
Os atletas deste escalão só poderão participar em três provas por competição quando esta se 
disputar numa só jornada, ou disputar 4 provas quando a competição se disputar em 2 dias. 
Os atletas iniciados, para além das provas do respectivo escalão, poderão participar apenas em 
competições do escalão de juvenis. 
No entanto, se, no Torneio em disputa, se realizar a prova do seu escalão, não será permitido 
ao atleta optar pela mesma prova do escalão de juvenis, em detrimento da prova do seu 
escalão. 
Não é permitido aos atletas iniciados participar nas seguintes provas do escalão de juvenis: 
 

Pista Estrada Corta Mato 
2000m Obstáculos e 3000m Corridas – distâncias superiores a 3500m 

Marcha - distâncias superiores a 5000m 
Distâncias superiores a 3000m (fem) 
e 3500m (masc) 

 
JUVENIS 
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Os atletas deste escalão só poderão participar em duas provas por dia, num máximo de três 
quando o programa da competição se distribuir por dois dias. 
Os atletas juvenis poderão participar em todas as provas das competições dos escalões 
juniores e séniores, em que seja permitida a sua participação, com excepção das seguintes: 
 

Pista Estrada Corta Mato 
3000m Obstáculos, 5000m, 10000m, 
Peso (7,260Kg) e Martelo(7,260Kg) 

Corridas – distâncias superiores a 5000m 
Marcha - distâncias superiores a 10000m 

Distâncias superiores a 4000m (fem) 
e 5000m (masc) 

Nas provas de âmbito distrital (AARR), os atletas juvenis podem participar nas provas dos 
escalões de juniores, Sub-23 e Seniores, mas apenas em provas realizadas pela sua Associação 
Distrital.  
a. Quando se trate de competições interassociações para Absolutos os Juvenis não poderão 
participar.  
b. Os Juvenis de qualquer Associação não poderão participar em provas de seniores 
(absolutos) de outra Associação. 
 
JUNIORES 
 
Os atletas deste escalão só poderão participar em duas provas por dia, num máximo de três 
quando o programa da competição se distribuir por dois dias. 
Os atletas que participem numa prova de corrida ou marcha com distância igual ou superior  a 
1500m, não podem participar em mais nenhuma prova de corrida ou de marcha nessa jornada, 
independentemente da ordem de participação nessas provas. 
Os atletas juniores poderão participar em todas as provas das competições do escalão sénior, 
com excepção das seguintes: 
 

Pista Estrada Corta Mato 
10 000m (como excepção, no inicio de 
cada época a FPA indicará duas provas 
de 10000m do escalão sénior abertas à 
participação de Juniores) 

Corridas – distâncias superiores a Meia 
Maratona 
Marcha - distâncias superiores a 20000m 
(M/F) 

Distâncias superiores a 6000m (fem) 
e 8000m (masc) 

 
 
SENIORES 
 
Os atletas deste escalão quando participarem em competições de carácter individual, poderão 
competir nas provas que entenderem, desde que a sua participação se faça no respeito estrito 
das normas em vigor aplicáveis a essa competição. 
 
Competições Nacionais – DIVERSOS 
 
Quando qualquer competição nacional se dispute por séries em Pistas (locais) diferentes 
(ex. Torneio Atleta Completo) as regras a aplicar serão as mesmas em todos os grupos, 
incluindo a altura das fasquias (inicial e forma de progressão) cabendo Á FPA a 
responsabilidade da decisão e informação. 
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9 – CONCENTRAÇÕES /ESTÁGIOS ou SELECÇÕES DISTRITAIS 
 
De acordo com a Circular nº. 2 de 16 de Janeiro de 2009, informam-se todos os clubes e 
atletas filiados que na reunião de Direcção da Associação de Atletismo de Beja, realizada no 
dia 12 de Janeiro e 2009, foi deliberado o seguinte: 
a) A falta de presença dos atletas convocados para concentrações/estágios ou selecções 
distritais, pode implicar a não convocação a futuras selecções distritais. 
 
 
10 – Projecto “ATLETA PROMESSA” 
 
10.1. PRÉMIOS RECORDES 
 
Para a época 2014/2015, os critérios de atribuição dos prémios Recordes Distritais são os 
seguintes: 
 

 Só são atribuídos prémios aos Recordes, relativos a disciplinas oficiais em cada 
escalão. 

 Para efeitos de atribuição de prémio, só é considerada a marca final. 
 Se na evolução de um Recorde ao longo da época, houver atletas diferentes a baterem 

o Recorde, os mesmos terão direito ao prémio, não sendo o prémio acumulável para o 
mesmo atleta. 

 
 
10.2 – ATLETAS PROMESSA 
 
Para definição dos “Atletas Promessa” da próxima época, são estes encontrados de entre os 2 
melhores atletas, nas diferentes provas, de acordo com tabela a divulgar, até um total de 40 
atletas. 
São definidos de entre os escalões Infantis, Iniciados e Juvenis. 
Os atletas dos escalões referidos que alcançarem recorde distrital, ou foram merecedores de 
podium nacional são automaticamente considerados para este efeito. 
 
NOTA: Para a época 2014/2015, os prémios e critérios de apoio serão estabelecidos de 

acordo com a verba para o projecto Atleta Promessa, recebida até ao final de Janeiro de 2015, 

não podendo a Associação disponibilizar outro tipo de verba. 

 
 
11 – PROJECTO “OS 3  MAIS” 
 
No final da época de corta-mato e estrada a direção técnica nomeará 3 atletas Masc. e 3 Fem 
para a eleição do melhor atleta, eleição esta que decorrerá na pagina de facebook da 
Associação.  
No final da época desportiva, será feita a nomeação de 3 atletas masculinos, 3 femininos, 3 
treinadores e 3 juízes, para a eleição de melhor da época, através do facebook da Associação, 
sendo vencedor aquele (a) que tiver mais votos. 
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O critério para a nomeação destes agentes desportivos (treinadores, atletas e juízes) será em 
função dos resultados desportivos, desportivismo e presenças nos diversos momentos 
(competição e formação). 
 
12 – PRÉMIOS DE CAMPEONATOS DISTRITAIS 
 
Os atletas Juniores, Seniores e Veteranos, Campeões Distritais de Estrada e Corta Mato terão 
direito ao prémio de 25 €, desde que os eventos sejam apoiados financeiramente pelas 
Autarquias ou outras entidades. 
 
13 – APOIO A CLUBES 
 
Iniciando-se na época 2014/2015 a Associação de Atletismo de Beja pretende continuar a 
implementar um conjunto de iniciativas que visam: 

a) Valorizar o trabalho desenvolvido pelos atletas, técnicos e clubes 
b) Premiar o esforço desenvolvido pelos Clubes 

 
Com algum esforço pretende esta Associação implementar uma justa e clara forma de apoiar 
os clubes que desenvolvem regularmente um trabalho de valorização do atletismo na nossa 
região. Em devido tempo, apresentaremos regulamentação e normas de funcionamento dos 
diferentes projectos a dinamizar. 
 
14 – AJUIZAMENTO DE PROVAS ORGANIZADAS POR CLUBES OU OUTRAS 
ENTIDADES 
Nas provas de atletismo organizadas pelos Clubes filiados ou outras entidades, tais como 
Pista, Corta-Mato, Estrada e Montanha, o pagamento dos prémios do ajuizamento será da 
total responsabilidade do organizador, de acordo com as Normas de Homologação de Provas.  
De salientar que, de acordo com a legislação em vigor carece de necessidade de parecer 
qualquer evento realizado (estrada, pista, corta mato, montanha, etc), independentemente da 
entidade que a organiza. 
 
15 – PRÉMIOS INDIVIDUAIS E COLECTIVOS  
 
Nas provas da AABeja, só serão entregues prémios de acordo com: 
 
Campeonatos Distritais - Medalhas aos 3 primeiros classificados e Taça à 1ª. Equipa.  
Nestes campeonatos, para efeito de atribuição de título colectivo de campeão distrital, serão 
considerados os títulos em separado, Masculino e Feminino. 
 
Restantes Competições – a definir, se a prova for apoiada por uma Autarquia ou outra 
entidade.  
 
Não haverá lugar a entrega de prémios nas Provas de Preparação e Observação. 
 

A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA 
 


