
“XXI GRANDE PRÉMIO de ATLETISMO das NEVES (BEJA)” 
 

REGULAMENTO 
 
1 - A Juventude Desportiva das Neves vai levar a efeito no sábado, dia 16 de Abril de 2011, pelas 15h, nas 

ruas de Nossa Senhora das Neves (Beja) o “XXI GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DAS NEVES“, uma 
prova de estrada de grau regional com certificado de medição oficial da CNEC-FPA. 

 
2 - A prova é aberta a todos os atletas populares e federados representantes de clubes, firmas, escolas ou 

individuais. Os clubes são responsáveis de indicar se o atleta é federado, estudante ou popular, sendo os 
populares abrangidos por um seguro temporário de acidentes pessoais de grupo e os atletas agrupar-se-ão de 
acordo com os seguintes escalões, horários, distâncias e percursos: 

 
HORAS ESCALÕES ANOS NASC. DISTÂNCIA PERCURSO 
15h00m CONVÍVIO BENJAMINS A F e M 02/03/04 250 m  
15h10m CONVÍVIO BENJAMINS B F e M 00/01 500 m  
15h20m INFANTIS F e M 98/99 1,2 km  
15h30m INICIADOS F e M 96/97 1,5 km 1 volta 
15h40m JUVENIS F e M 94/95 3,0 km 2 voltas 
16h00m JUN/SEN/VET F (esc. único) 93/ant 4,5 km 3 voltas 
16h30m JUN/SENIORES M (esc. único) 93/71 7,5 km 5 voltas 

“ VETERANOS M (esc. único) >=40 anos 7,5 km 5 voltas 
17h15m “12ª CORRIDA ABERTA” Todos 1,2 km 1 volta 
17h45m ENTREGA DOS PRÉMIOS Todos    

 
3 - Percurso (ver mapa anexo): partida do Largo Catarina Eufémia pela faixa da direita, Rua Catarina Eufémia 

até perto do cruzamento da Estr. Nacional Nº 260, contornar e voltar pela Rua Catarina Eufémia pela direita, 
subir Rua Soares Garrido, à direita Rua Mário Beirão, à esquerda pela Travessa da Rua das Flores, à esquerda 
Rua Bento J. Caraça e em frente até Largo Catarina Eufémia (1.500 m). 

 
4 - A concentração e distribuição dos dorsais será efectuada no Posto Público da Internet da JD Neves a 

partir das 14h e não serão fornecidas pregadeiras, devendo os atletas apresentar-se com o dorsal 
devidamente fixado na camisola e a publicidade bem visível e todos os atletas deverão ser portadores do 
respectivo B.I. 

 
5 - As inscrições são gratuitas e deverão ser enviadas por escrito até ao dia 14 de Abril de 2011 

(quinta-feira) para: Juventude Desportiva das Neves, Rua Bento Gonçalves nº 2, 7800-651 NEVES ou pelo 
telemóvel: 962 494 659, fax nº 284 331 537 ou e-mail: <juvdneves@sapo.pt>. 

 
6 – A “12ª CORRIDA ABERTA CONTRA A DROGA” é uma prova não competitiva onde todos podem participar, 

não havendo classificações finais, mas apenas o intuito de participar e praticar desporto a quem serão dadas 
lembranças no final. 

 
7 - Quando se realizarem provas conjuntas de vários escalões as respectivas classificações serão de acordo 

com o seu escalão e o atleta apenas pode participar na prova do seu escalão. Os escalões serão os seguintes:  
Femininos (6) – Benjamins A, Benjamins B, Infantis, Iniciados, Juvenis e Absolutos (inclui Juniores, 
Seniores e Veteranos); 
Masculinos (7) - Benjamins A, Benjamins B, Infantis, Iniciados, Juvenis, Absolutos (inclui Juniores e 
Seniores) e Veteranos; 

 
8 - Haverá uma classificação final colectiva que será o somatório de pontos de todas as provas, atribuídos 10 

pontos ao 1º, 9 pontos ao 2º, 8 ao 3º, e assim sucessivamente até ao 10º que obterá um ponto. Será 
vencedora a equipa que no final da soma de todos os escalões (13 no total) obtiver maior número de pontos, 
e em caso de empate será vencedora a equipa com mais vitórias. Os escalões de Benjamins contam para a 
classificação final colectiva. 

 



9 – A entrega dos prémios de participação aos atletas benjamins classificados a partir do 4º lugar, inclusive, 
será feita logo após o término da sua prova no final do funil. Os atletas infantis, iniciados e juvenis 
classificados nos 3 primeiros receberão o prémio no podium, devendo ficar logo concentrados em zona 
reservada no final do funil. Para os restantes escalões, de juniores, seniores e veteranos M e absolutos F, a 
entrega será feita no podium logo após a chegada da Corrida Aberta, pedindo-se a todos para colaborarem 
na cerimónia. 

 
10 - A lista de prémios da prova será a seguinte: 

Prémios Especiais: 
Para efeitos de atribuição deste prémio serão considerados os três primeiros classificados da prova 
masculina e feminina, contando para a mesma todos os atletas dos escalões de Juniores, Seniores e 
Veteranos em conjunto: 

Geral M (Juniores/Seniores/Veteranos M): 
1º/ 2º e 3º - Pack de Produtos Regionais; 

 
Geral F /Juniores/Seniores/Veteranas F): 

1ª/ 2ª e 3ª - Pack de Produtos Regionais; 
Outros Prémios: 
Provas de Convívio de Benjamins: medalhas p/ todos; 
Benjamins a Veteranos: 1º - troféu ou prémio regional; 2º/ 5º - medalhas; 
Equipas: 1ª/5ª - taça ou prémio regional; 
Corrida Aberta – oferta de lembranças a todos os participantes; 
 

11 - Estarão à disposição de todos os atletas, os balneários do Campo de Futebol do Grupo Desportivo e 
Cultural das Neves, situados no final da Rua Bento de Jesus Caraça, para tomarem duche. 

 
12 - A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano que os atletas venham a sofrer, sendo 

as provas acompanhadas por uma ambulância.  
 
13 - O Júri da prova será da responsabilidade da JD Neves e da Comissão Regional de Arbitragem da 

Associação de Atletismo de Beja, existindo um controlo de passagem dos atletas e qualquer infracção 
desclassificará o atleta, sendo proibido o seu acompanhamento por viaturas ou outros e o seu aquecimento é 
feito obrigatoriamente fora dos percursos da prova, em zona apropriada. 

 
14 - Qualquer protesto deve ser feito por escrito à organização, após o final da prova e ser devidamente 

fundamentado e acompanhado de 50,00 € que serão devolvidos em caso de deferimento. Os casos omissos 
são da responsabilidade da organização de acordo com o Regulamento Oficial da FPA. 

 

A Organização, NS Neves, 10 de Março de 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSULTE O NOSSO SITE: www.juventudedesportivadasneves.com 

APOIOS: Município de Beja, Fundação Inatel, IPJ, IDT, Freguesia de NS Neves, 
Freguesias do Concelho de Beja e comércio local. 
 

DIVULGAÇÃO: Rádio Voz da Planície, Rádio Pax, Rádio Castrense, TLA Rádio, 
Antena Sul, Singa FM, Rádio Vidigueira, Rádio Planície, Antena Miróbriga, 
Telefonia do Alentejo, Jornal SportAlentejo, Diário do Alentejo, Alentejo Popular, 
Correio do Alentejo, O Praticante, Diário do Sul, e os blogs: Aldeagar, Desporto no 
Alentejo, Atletismo Modalidades Amadoras , Beja Digital e outros. 

COLABORAÇÃO: Associação de Atletismo de Beja, GNR de Beja, Ass. Solidariedade 
de NS Neves, Grupo Motard de Beja e Grupo Desportivo e Cultural das Neves. 
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Rua Bento Gonçalves,  2  *  7800 - 651 NS Neves       *      Tlm:  962 494 659        *     E-mail:  juvdneves@sapo.pt 

Site na Internet – www. juventudedesportivadasneves,com 
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