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NORMAS ADMINISTRATIVAS E ENQUADRAMENTO 

COMPETITIVO - ÉPOCA 2017/2018 
 
A Direcção da AABeja, vem expor o seguinte: 
 
1 – ESCALÕES ETÁRIOS – 2017/2018 
 

a) A época desportiva tem o seu início a 1 de Novembro de 2017. 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 2017 
Escalão Idade Ano de Nascimento 

Benjamins A 7 a 9 anos 2009, 2010, 2011 

Benjamins B 10 a 11 anos 2008 e 2007 

Infantis  12 a 13 anos 2006 e 2005 

Iniciados 14 a 15 anos 2004 e 2003 

Juvenis 16 a 17 anos 2002 e 2001 

Juniores 18 a 19 anos 2000 e 1999 

Sub‐‐‐‐23 20 a 22 anos 1996, 1997 e 1998 

Seniores 20 anos em diante 1998 e anteriores 

 
 
 
 

Veteranos 
 

Pista/ Estrada / Corta Mato / Montanha 
Masculinos e Femininos 

V35 – 35 a 39 anos 
V40 – 40 a 44 anos 
V45 – 45 a 49 anos 
V50 – 50 a 54 anos 
V55 – 55 a 59 anos 
V60 – + de 60 anos 

Nota: Os atletas veteranos mudam de categoria no seu dia de aniversário 
 
2 – DE CLUBES  - REGISTO / FILIAÇÕES (INSCRIÇÕES – RENOVAÇÕES   
 
Só através da plataforma Lince da FPA, é possível dar início ao processo de qualquer tipo 
(Registo, Filiações, Renovações). (https://lince.fpatletismo.pt/) 
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. 

Comunicado nº.  



                                    AAssssoocciiaaççããoo  ddee  AAttlleettiissmmoo  ddee  BBeejjaa  
                         (FFiilliiaaddaa  nnaa  FFeeddeerraaççããoo  PPoorrttuugguueessaa  ddee  AAttlleettiissmmoo))                             

       

                                             

             

www.aabeja.org        atletismo.beja@gmail.com                                                                                 2/7                 

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 –DE ATLETAS - REGISTO / FILIAÇÕES INICIAIS – RENOVAÇÕES – TRANSFE RÊNCIAS  
 
Só através da plataforma Lince da FPA, é possível dar início ao processo de qualquer tipo 
(Registo, Filiações, Renovações, Transferências). (https://lince.fpatletismo.pt/) 
Os atletas depois de concluído o processo de filiação devem imprimir a respectiva ficha 
de atleta (através da Plataforma Lince) devendo entregá-la, depois de carimbada e 
assinada, na Associação de Atletismo. 
Só serão aceites fichas de filiação de atletas Benjamins, Infantis e Iniciados quando, também, 
assinadas pelo encarregado de educação. 
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 2011. 
  
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 

As transferências devem respeitar o capítulo II do “Regulamento de Filiação de Agentes 
Desportivos”, aprovados em Assembleia Geral da FPA de 22.09.2013. 
 
4 – Taxas de Filiação e Seguro 
Dando cumprimento ao decidido em Assembleia Geral da FPA de 13.09.2014, informamos 
que as taxas de filiação e seguro (da FPA) a aplicar para a época 2016/2017 são as seguintes: 
 

Atletas Outros Agentes 
 

Escalão 
Taxa FPA Seguro 

AABeja 
 

Escalão 
Taxa 
FPA 

Seguro 
AABeja 

 
 

AGENTES 

 
Taxa FPA 

Seguro 
AABeja 

 
Benjamin 2,00 3,75€ Juniores 3,50 

 
7,50€ 

Dirigentes Isentos  
 
 

7,50€ 

Técnicos 
Isentos 

Infantis 
2,00 3,75€ 

Seniores 3,50 

 
7,50€ 

Juízes  
Isentos 

Iniciados 
2,00 7,50€ Clubes 

Isentos 

Juvenis 2,00 7,50€ Veterano 3,50 7,50€ Representantes 
de Atletas Isentos 

Franquia Seguro 
 

60,00€ 
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A contratação do Seguro Desportivo ou definição sobre apólice pretendida será da 
responsabilidade total do clube. 
 

Qualquer outra situação devem para o efeito consultar a Circular Seguro Desportivo 
Época 2017/2018, de 18.10.2017 (www.fpa.pt) 
 
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. 
 
Não será permitido participar com dorsais preenchidos “à mão”. 
  
 
7 – PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO DE ATLETAS EM PROVAS 
 
7.1. – 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. 
 
7.2. - da Associação Regional 
Os atletas que pretendam participar em provas com direito à classificação (Campeão Distrital, 
etc.), terão que estar filiados (através da Plataforma Lince) 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. 
 
7.3. 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.  
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7.4. Inscrição em Provas 
A inscrição em provas do calendário regional será aceite até à 4ª Feira anterior á realização 
das mesmas. 
7.4.1 – Provas em Pista 
De modo a facilitar o processo e rentabilizar o respectivo programa horário, as participações 
dos atletas em provas de pista têm obrigatoriamente que ser confirmadas em folha própria, no 
local da prova, até 30 minutos antes do horário previsto para a prova em que pretendem 
participar. 
 
7.5. - 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. 
Em situações excepcionais (a definir) os Benjamins B de último ano poderão participar no 
escalão superior 
 
INFANTIS 
 - Os atletas deste escalão só poderão participar em duas provas + estafeta na mesma jornada 
– 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 duas provas + estafeta na mesma jornada, ou 
disputar 3 provas + estafeta quando a competição se disputar em 2 jornadas. 
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. 
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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 
 
Os atletas deste escalão só poderão participar em duas provas + estafeta na mesma jornada, ou 
disputar 3 provas + estafeta quando a competição se disputar em 2 jornadas. 
Os atletas juvenis poderão participar em todas as provas das competições dos escalão júnior e 
sénior, 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) 

Por decisão da FPA de 04 de Julho de 2017, a partir da época 2017/18, é indicado o seguinte: 
“Após a consulta realizada a toda a estrutura Técnica Regional e Nacional acerca da 
participação de atletas Juvenis de qualquer Associação em provas de Seniores de outras 
Associações, e em função das opiniões transmitidas pela grande maioria dos treinadores, a 
Direção da FPA decidiu suspender a regra, apelando às Associações e especialmente ao 
DTRs, que colaborem com os treinadores locais de modo a evitar a subcarga competitiva em 
atletas jovens.” 
 
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. 
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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. 
 
TRAIL 
 
Entende a ATRP – Associação de Trail Running de Portugal que a abordagem deve ser 
abrangente e não restritiva. Desta forma o conceito adotado para as provas de Trail 
Running é o seguinte: 
“Corrida pedestre em Natureza, com o mínimo de percurso pavimentado/alcatroado, que não 
deverá exceder 10% do percurso total, em vários ambientes (serra, montanha, alta montanha, 
planície, etc) e terrenos (estradão, caminho florestal, trilho, single track, etc), idealmente – 
mas não obrigatoriamente – em semi ou auto-suficiência, a realizar de dia ou durante a noite, 
em percurso devidamente balizado e marcado e em respeito pela ética desportiva, lealdade, 
solidariedade e pelo meio ambiente.” 
 
DISTÂNCIAS 
Trail Curto – TC:  até 21,0975 Km (até distância de meia maratona) 
Trail Longo – TL:  de 21,0975 Km até 42,195 Km (de meia maratona a maratona) 
Trail Ultra:  
Trail Ultra Médio:  de 42,195 Km a 69 Km 
Trail Ultra Longo:  de 70 Km a 99 Km 
Trail Ultra XL:  mais de 100 Km 
 
Escalões 
Masculinos: Femininos: 
MSub 23- 18 a 22 anos FSub 23- 18 a 22 anos 
MSeniores - 23 a 39 anos FSeniores – 23 a 39 anos 
M40 - 40 a 44 anos F40 - 40 a 44 anos 
M45 - 45 a 49 anos F45 - 45 a 49 anos 
M50 - 50 a 54 anos F50 - 50 a 54 anos 
M55 - 55 a 59 anos F55 - 55 a 59 anos 
M60 - mais de 60 anos F60 - mais de 60 anos 
 
Recomendações para organização de provas:  
http://associacaotrailrunningportugal.pt/modelo-de-regulamento/ 
http://www.fpatletismo.pt/pt/formularios 
 
8 – 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. 
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9 – Projecto “ATLETA PROMESSA” 
 
9.1 – ATLETAS PROMESSA 
 
A manter com critérios de selecção a definir. 
 
10 – 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. 
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). 
 
11 – AJUIZAMENTO DE PROVAS ORGANIZADAS POR CLUBES O U 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. 
 
12 – 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 em 
Masculinos e Femininos.  
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 


