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TORNEIO DE  ESTRADA e CORTA MATO -  2012/2013 
 
A Associação de Atletismo de Beja, decidiu instituir um Torneio de Estrada e Corta Mato, o 
qual premiará as equipas e atletas mais pontuadas num conjunto das provas que o 
constituem ao longo da época. 

REGULAMENTO: 
 

1- Os prémios colectivos do Torneio serão atribuídos às 3 equipas melhor pontuadas 
ao longo de cada época e os prémios individuais aos 3 atletas melhor pontuados, no 
final do torneio, por escalão e género. 
 

2- Para o Torneio contam as seguintes provas do Calendário Regional: 
 

Designação Tipo de Prova Local 
C.D. Montanha Escalão /IV Escalada S.Gens Montanha Serpa 
Cross de Cavaleiros / Corta Mato de Abertura Corta Mato Vale Santiago 
G. P de Stª Barbara Estrada Aljustrel 
Corta Mato Natal Corta Mato Castro Verde 
Campeonato Distrital de Estrada Estrada Castro Verde 
Corta Mato do Alentejo Corta Mato Alvito 
G.P. Dr. Carlos Gradiz Estrada Cuba 
G.P. das Neves Estrada Neves 
Campeonato Distrital Corta Mato por escalão Corta Mato  
Corta Mato Curto Jovem e Absoluto Curto Corta Mato  

Circuito Vila de Odemira Estrada Odemira 
 

3- - A pontuação será acumulada pela pontuação obtida pelas equipas em cada prova; 
 

4- A Classificação será actualizada na semana seguinte á prova pontuável; 
 

5- Em caso de empate, vencerá a equipa que acumule o maior número de melhores 
classificações, no confronto directo entre essas equipas; 
 

6- Só contam para a Classificação equipas filiadas na AABeja; 
 

7- Classificações: 
 
Classificação colectiva: 
a) Em cada prova será atribuída uma classificação colectiva unificada (Masculina e 
Feminina). 
b) Serão atribuídos 15 pontos ao 1º classificado, 13 pontos ao 2º classificado, 12 pontos ao 
3º classificado, e assim sucessivamente até á ultima equipa classificada em cada prova. 
c) A Classificação Colectiva considerará os Clubes que apresentem 3 atletas a participar 
na respectiva Prova, em qualquer um dos escalões. 
d) Não existirá lugar a classificação separada nos escalões que nessa competição sejam 
considerados como escalão único. 
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Classificação individual: 
a) A classificação individual não considera a participação do escalão de Benjamins 
b) Serão atribuídos 10 pontos ao 1º classificado, 9 pontos ao 2º classificado, 8 pontos 

ao 3º classificado, e assim sucessivamente até ao 10º classificado em cada prova 
c) A competição que considere a participação de determinado conjunto de escalões 

como escalão único existirá lugar a classificação separada nos escalões respectivos 
. 

8- Prémios: 
 

No final da época com a realização de todas as provas do Torneio, os Clubes filiados na 
Associação de Atletismo de Beja classificados nas três primeiras posições têm direito aos 
seguintes prémios: 

1º Classificado – 150€ 
2º Classificado – 100€ 
3º Classificado –   50€ 

 
No final da época com a realização de todas as provas do Torneio, os atletas a partir do 
escalão de Infantis , classificados nos 3 primeiros lugares têm direito a trofeu por escalão 
e género. 
 

9- Nos casos omissos aplica-se o Regulamento Geral de Competições 
 
 
 
A Direcção da AABeja 


