
 

C L U B E  D A  N A T U R E Z A  D E  A L V I T O 

7º Cross Alvito 
Corta-Mato do Natal da A.A.Beja 

 

REGULAMENTO 
 

1. O 7º Cross Alvito / Corta-Mato do Natal da A. A. Beja é uma competição de Atletismo, em 

Corta-mato, disputada por escalões que se realizará em 17 de Dezembro de 2011, nos 

terrenos junto à entrada oeste de Vila Nova da Baronia / Alvito. 

2. O evento é organizado pelo Clube da Natureza de Alvito que tem a sua sede na Praça da 

República, nº 1, em Alvito, em parceria com a Associação de Atletismo de Beja e os apoios 

da Câmara Municipal de Alvito e das Juntas de Freguesia de Vila Nova da Baronia e de 

Alvito. 

3. O Diretor de Prova é Joaquim Macau da Glória Patrício. 

4. A competição é aberta à participação de atletas federados, escolares e não-federados, em 

representação de Clubes, Escolas ou individualmente. 

5. Os Escalões etários de competição são os seguintes: 

Femininos Masculinos 

Benjamins 2000 e depois Benjamins 2000 e depois 

Infantis 1998/99 Infantis 1998/99 

Iniciados 1996/97 Iniciados 1996/97 

Juvenis 1994/95 Juvenis 1994/95 

Absolutos Fem 1993 e antes Absolutos Masc 1972/93 
- - Veteranos M40 1962/71 

- - Veteranos M50 1961 e antes 

6. As inscrições (gratuitas) devem ser efectuadas até 15 de Dezembro de 2011 (5ª feira) por 

correio para a sede do Clube ou pelo Fax 284325447 ou pelo E-mail 

atletismo.beja@gmail.com. Informações poderão ser obtidas através do Tel. 284485148 ou 

tlm 962960322. 

Só são aceites inscrições de última hora (ou alterações) mediante o pagamento de uma taxa 

de € 5,00 (ou € 2,50) por cada atleta. 

7. O Secretariado funcionará no local, onde deverão ser confirmadas as inscrições e levantados 

os “dorsais” que deverão ser colocados no peito até ao final da prova, sob pena de 

desclassificação (os atletas deverão ser portadores de alfinetes para esse efeito). 

8. Os percursos são balizados pelo perímetro interno. 

9. O programa-horário é o seguinte: 

14h30 Abertura do Secretariado 

15h00 1ª prova: Benjamins Fem + Masc 1 volta Peq 500 m 

15h10 2ª prova: Infantis Fem + Masc 1 volta Peq+1 volta Gr 1.500 m 

15h25 3ª prova: Iniciados Fem + Masc + Juvenis Fem 1 volta Peq+2 voltas Gr 2.500 m 

15h50 4ª prova: Juvenis Masc + Abs Fem + Vet M50 1 volta Peq+3 voltas Gr 3.500 m 

16h20 5ª prova: Absolutos Masc + Veteranos M40 1 volta Peq+6 voltas Gr 6.500 m 

17h00 Cerimónia de Encerramento e entrega de prémios 



10. A classificação colectiva será estabelecida pelo somatório dos pontos obtidos por cada 

equipa, do seguinte modo: 

 5, 3 e 2 pontos por cada classificado no 1º, 2º e 3º lugar de cada escalão; 

 1 ponto por cada participante classificado a partir do 4º lugar de cada escalão. 

O desempate terá em conta o maior número de melhores classificações.  

11. Os prémios contemplam os três melhores classificados de todos os escalões (troféu e 

medalhões) bem como as três melhores equipas (taças). O vencedor da 5ª prova receberá um 

vale de 30 €, enquanto os melhores Jun e/ou Sen e/ou vencedor M40, os vencedores Juv 

M, Abs F e M50 na 4ª prova e a vencedora Juv F na 3ª prova receberão vales de 15 € (não 

acumulável). Os atletas devem ser portadores de documento de identificação, para o caso de 

lhes ser solicitada, pelo Júri de Competição, a sua apresentação. Será distribuído um saco de 

lanche a cada participante. 

12. O Júri de Competição é da responsabilidade da A. A. Beja e inclui o Diretor de Prova, sendo 

a arbitragem assegurada por Juizes e Cronometristas da mesma Associação. Serão 

desclassificados os participantes que não cumpram o seu percurso na totalidade ou assumam 

comportamentos anti-desportivos. 

13. Os Bombeiros Voluntários de Alvito assegurarão o apoio paramédico, com uma ambulância 

no local das provas. 

14. Serão disponibilizados balneários junto à Casa do Povo de Vila Nova da Baronia. 

15. As classificações serão afixadas após cada uma das provas e antes da Cerimónia de 

Encerramento. A existirem protestos deverão ser apresentados, de imediato, ao Diretor de 

Prova. Em caso de mau tempo a Cerimónia será transferida para a Casa do Povo. 

16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Júri de Competição. 

 

Alvito, 01 de Novembro de 2011 

O DIRETOR DE PROVA 

Joaquim Patrício 
 


