1º
Associação de Atletismo do Porto

16 Junho 2013 – 15:30h
Local: Avenida do Castelo – Vila do Conde

MILHA URBANA

GINÁSIO CLUBE
VILACONDENSE

Organização:

Apoios:

REGULAMENTO
1 – As provas de Atletismo de Rua e a Milha Urbana do Ginásio Clube Vilacondense, serão
disputadas no próximo dia 16 de Junho de 2013, com partida e chegada na Junto ao Castelo –
Vila do Conde, e é organizado pelo Ginásio Clube Vilacondense, com o Apoio da Câmara
Municipal de Vila do Conde e da Associação de Atletismo do Porto, nos seguintes escalões e
horários:

HORA DA
PROVA

ESCALÃO

ANOS NASCIMENTO
IDADE

Distância / provas

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
17:00
17:10
17:20
17:20
17:30
17:30

BENJAMIM A – MASC.
BENJAMIM A - FEM.
BENJAMIM B – MASC.
BENJAMIM B – FEM.
INFANTIS – MASC.
INFANTIS – FEM.
INICIADOS – MASC.
INICIADOS – FEM.
JUVENIS – MASC.
JUVENIS – FEM.
JUNIORES – FEM.
SENIORES - FEM
JUNIORES – MASC.
SENIORES – MASC.

2004-2005-2006
2004-2005-2006
2002-2003
2002-2003
2000-2001
2000-2001
1998-1999
1998-1999
1996-1997
1996-1997
1994-1995
1993 e antes
1994-1995
1993 e antes

3 Provas Atl. Rua
3 Provas Atl. Rua
3 Provas Atl. Rua
3 Provas Atl. Rua
3 Provas Atl. Rua
3 Provas Atl. Rua
3 Provas Atl. Rua
3 Provas Atl. Rua
1.609 Mts
1.609 Mts
1.609 Mts
1.609 Mts
1.609 Mts
1.609 Mts

2 - A Inscrição para a prova é gratuita e pode ser enviada para:
MILHA URBANA DO GINÁSIO CLUBE VILACONDENSE
Desportave – Eventos Desportivos
Rua Ferreira de Lemos, 108 R/C Dtº
4780-468 SANTO TIRSO
Fax 252 857 147
Telefone: 252 830 406
e-mail: atletismo@desportave.pt
Inscrições On-line Plataforma eletrónica: http://www.desportave.pt/inscricoes.php
Data limite de Inscrições: 12 de Junho de 2013
3 -O percurso da prova será feito num circuito de 1609 metros, constituído por 2 voltas
traçadas num percurso vedado ao trânsito.
Organização:

Apoios:

4 - A organização da prova formará a ordem de partida por escalão, pelos seguintes critérios:
- Posição no Ranking das Milhas realizadas na época anterior;
- Posição nos Rankings de 1.500 Metros e 1.000 Metros;
- Outras situações a definir pela Organização.

5 - A organização fornece os respectivos dorsais até 20 minutos antes de cada prova, devendo os
atletas colocarem o respectivo dorsal no peito, fixados com alfinetes, e ainda comparecer para
cada partida antes 15 minutos junto da câmara de chamada.
6- Os atletas deverão ser portadores do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão. Reserva-se a
organização o direito de pedir a identificação aos atletas, em caso de dúvida ou reclamação e a
todos os premiados.
7 - O ajuizamento das provas será efectuado pelo Conselho de Arbitragem da Associação de
Atletismo do Porto. Qualquer reclamação ou protesto terá de ser entregue ao Júri, nos 10
minutos seguintes ao termo da sua chegada ou do atleta em causa, acompanhado da
importância de 100 €, a qual será devolvida no caso de a reclamação ou protesto serem
considerados aceites e válidos pelo mesmo Conselho de Arbitragem.
8 - É expressamente proibido o acompanhamento aos atletas, por interposta pessoa, pois isso
competirá aos elementos da organização.
Serão desclassificados todos os atletas que, no decorrer da prova, prejudiquem outros atletas ou
que não cumpram o traçado da prova.
9º - Todos os casos omissos no presente Regulamento serão apreciados pela Organização, com
base no Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.

PRÉMIOS COLETIVOS MILHA
Taça às 3 primeiras equipas por Pontos (a entregar no torneio seguinte)
Critério de atribuição de pontos
1º Classificado em cada escalão e sexo – 15 Pontos
2º Classificado em cada escalão e sexo – 13 Pontos
3º Classificado em cada escalão e sexo – 11 Pontos
4º Classificado em cada escalão e sexo – 9 Pontos
5º Classificado em cada escalão e sexo – 8 Pontos
6º Classificado em cada escalão e sexo – 7 Pontos
7º Classificado em cada escalão e sexo – 6 Pontos
8º Classificado em cada escalão e sexo – 5 Pontos
9º Classificado em cada escalão e sexo – 4 Pontos
10º Classificado em cada escalão e sexo – 3 Pontos
11º Classificado e seguintes até ao último em cada escalão e sexo – 1 Ponto

Organização:

Apoios:

PRÉMIOS INDIVIDUAIS MILHA
Troféus aos 3 primeiros de cada escalão e sexo

PRÉMIOS INDIVIDUAIS ATLETISMO DE RUA
Prémio ao vencedor de cada jogo por escalão e sexo

PRÉMIOS COLETIVOS ATLETISMO DE RUA
1ª Equipa – Vale Material Desportivo 50€
2ª Equipa – Vale Material Desportivo 30€
3ª Equipa – Vale Material Desportivo 20€
Critérios: No regulamento do Circuito em: www.aaporto.com

PRÉMIOS POR SORTEIO
São realizados vários sorteios com prémios utilitários.

Organização:

Apoios:

Torneio de Atletismo de Rua – Vila do Conde – 2013
Infantis

Benjamins A e B
Prova
Turbo lançamento

Descrição
Quem consegue lançar o dardo mais longe?




Penta - salto



30 metros






Penta - salto

Coloca-te de pé, com os pés paralelos, atrás de uma linha de
saída marcada no solo.
Tenta chegar o mais à frente possível em cinco saltos,
colocando, alternadamente, os pés.
Tens 3 tentativas e conta a melhor.

Quem demora menos tempo a correr 30 metros?



Descrição
Quem consegue lançar o Peso mais longe?

Segura o dardo com uma mão.
Se lançares com a mão direita, deves colocar o perna
esquerda à frente
Tens 3 tentativas e conta o melhor lançamento

Quem chega mais longe em 5 saltos?


Prova
Lançamento do Peso

Segura o Peso com uma mão.
Se lançares com a mão direita, deves colocar a perna
esquerda à frente.
Tens 2 tentativas e conta o melhor lançamento.

Quem consegue saltar mais vezes?


“Vai e Vem” com Barreiras

Coloca-te de pé, com os pés paralelos, atrás de uma linha de
saída marcada no solo.
 Tenta chegar o mais à frente possível em cinco saltos,
colocando, alternadamente, os pés.
 Tens 2 tentativas e conta a melhor.
Quem demora menos tempo a correr 20+20 m com 3 obstáculos?


Coloca-te atrás da linha de partida.
Após o sinal de partida, parte e tenta percorrer os 30 metros,
no menor tempo possível.
Tens 2 tentativas e conta o melhor resultado.




Após o sinal de partida, corre o mais rapidamente possível
passando os 3 obstáculos.
Tens de dar a volta ao cone e voltar a fazer o mesmo percurso
com obstáculos até ao local da partida.
Tens 2 tentativas e conta o melhor tempo.

Iniciados
Prova
Lançamento do Peso

Descrição
Quem consegue lançar o Peso mais longe?




Penta - salto

Segura o Peso com uma mão.
Se lançares com a mão direita, deves colocar a perna
esquerda à frente
Tens 2 tentativas e conta o melhor lançamento

Estafeta Mista
Benj. A e B
Infantis
Iniciados

Quem consegue saltar mais vezes?


30 metros

Coloca-te de pé, com os pés paralelos, atrás de uma linha de
saída marcada no solo.
 Tenta chegar o mais à frente possível em cinco saltos,
colocando, alternadamente, os pés.
 Tens 2 tentativas e conta a melhor.
Quem demora menos tempo a correr 30 metros?




Coloca-te atrás da linha de partida.
Após o sinal de partida, parte e tenta percorrer os 30 metros,
no menor tempo possível.
Tens 2 tentativas e conta o melhor resultado.

Máximo de duas equipas por escalão. Cada equipa é formada por 5 elementos,
tendo obrigatoriamente de ser constituída por 3 rapazes e 2 raparigas ou viceversa. Os elementos de cada equipa colocam-se no meio de cada percurso,
sentados e alternados por sexo. Os Infantis partem de pé. Ao sinal de partida o
1º atleta realiza o percurso de ida e volta, contornando os cones (que distam entre
si em 30 metros) e entregando o testemunho ao colega que está em 2º lugar e
assim sucessivamente. Vence a equipa que realizar melhor tempo.

Circuito de Atletismo de Rua
1º Torneio de Vila do Conde
16 Junho 2013 – 15:30H

Regulamento:
A)

Neste Torneio poderão participar atletas do escalão de Benjamins A (2004/2005/2006), Benjamins B
(2002/2003), Infantis (2000/2001) e Iniciados (1999 – 1998) de Escolas e Clubes do Distrito do Porto.

B)

As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 13 de Junho para a Associação de Atletismo do Porto (email:
geral.aaporto@gmail.com), indicando o primeiro e o último nome do atleta, o número do BI/CC, o ano de nascimento,
o clube ou escola que representa e o dorsal anual.

C)

As provas iniciam-se às 15:30 horas. O início das provas de cada escalão etário/sexo, será determinada no local,
sendo os participantes disso informados através do som.

D) Haverá uma classificação individual por prova, escalão e sexo. Sendo atribuído um prémio aos três primeiros
classificados de cada prova.

E)

No caso das provas de estafetas, poderão realizar-se várias séries, vencendo a equipa que tiver realizado o melhor
tempo. Serão atribuídos prémios aos atletas que façam parte da equipa vencedora.

F)

Os Clubes apenas poderão inscrever uma (1) equipa na corrida de estafeta por escalão. Nos escalões de
Benjamins A e B só se realizará uma corrida, podendo os Clubes constituir uma equipa com atletas dos dois escalões.

G) No caso de um clube não ter os elementos suficientes para formar uma equipa de estafetas num certo escalão
poderá, apenas para esse efeito, subir os atletas para o escalão seguinte no sentido de o clube poder constituir uma
equipa. Para este efeito, o clube terá que ter pelo menos um atleta no escalão em que a equipa vai participar na prova
de estafeta. Esta subida de escalão não é permitida nas provas individuais.

H) Será considerado vencedor individual de cada prova, o atleta que tenha obtido a melhor marca; em caso de
eventual empate, é vencedor quem obteve a melhor marca na segunda tentativa da prova, se o empate persistir será
vencedor o atleta mais novo em idade.

I)

Serão atribuídos prémios aos três clubes melhor pontuados do torneio, sendo que para a classificação coletiva,
dependerá do número de atletas classificados nos dez (10) primeiros lugares de cada prova/escalão/sexo. Por cada
atleta nestas condições será atribuído dois (2) pontos se filiado, um (1) ponto se não filiado, ao seu Clube.

J)

Serão ainda acrescentados a esse resultado, um (1) ponto por cada equipa pertencente ao clube que consiga
classificar-se nos dez (10) primeiros lugares da prova de estafetas.

K)

Também serão atribuídos pontos adicionais aos 3 primeiros classificados em cada prova/escalão/sexo. Sendo
atribuídos 3 pontos ao vencedor, dois pontos ao 2º classificado e 1 ponto ao 3º classificado, sejam ou não federados.
EXEMPLO: 1º classificado Federado = 3 pontos (1º lugar) + 2 pontos (federado) (5 pontos)
1º Classificado Não Federado = 3 pontos (1º Lugar) + 1 Ponto (Não federado) (4 pontos)

L)

Em caso de empate será considerado vencedor o clube com maior número de primeiros lugares. Se o empate
persistir, será considerado o número de atletas classificados em segundo, em terceiro lugar, e assim sucessivamente.

M) Será permitida a presença de 2 acompanhantes por clube no local de realização das provas, para auxiliar os atletas
e colaborar com a organização;

N) A organização reserva-se o direito de solicitar aos atletas a apresentação do Bilhete de Identidade ou Célula
Pessoal, para confirmação da data de nascimento;

O) No restante respeitar-se-á o descrito no Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de
Atletismo.

P)

Os prémios coletivos serão entregues no torneio seguinte.

