MEETING MAIA CIDADE DO DESPORTO 2022
REGULAMENTO
1 MEETING MAIA CIDADE DO DESPORTO 2022
O Meeting Maia Cidade do Desporto 2022 é um torneio de atletismo de pista ao ar livre
integrado no calendário nacional da FPA - Federação Portuguesa de Atletismo - e da AEA Associação Europeia de Atletismo - e que faz parte do circuito de meetings da FPA. O meeting
realiza-se na cidade da Maia, no próximo dia 23 de julho de 2022, na pista de atletismo do
estádio Prof. Dr Vieira de Carvalho e é organizado pelo Maia Atlético Clube com a colaboração
da Câmara Municipal da Maia, Associação de Atletismo do Porto e Federação Portuguesa de
Atletismo.
2 PARTICIPANTES
Podem participar atletas inscritos na Federação Portuguesa de Atletismo - FPA - em vigor para
a temporada 2021/2022. Atletas estrangeiros com licença federativa em vigor e permissão da
Federação Nacional correspondente para competir em Portugal.
3 INSCRIÇÕES
As pré-inscrições condicionais devem ser realizadas online em www.fpacompeticoes.pt a partir
do dia 1 de julho.
4 ATLETAS ADMITIDOS
São admitidos no Meeting atletas pela seguinte ordem:
5.1. Atletas convidados pela organização.
5.2 Atletas que tenham feito a pré-inscrição online sendo que serão admitidos até completarem
a quota de cada prova, sendo a seleção da responsabilidade exclusiva da organização.
5 CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DORSAIS
Os atletas inscritos e admitidos no MMCD22 (Meeting Maia Cidade do desporto 2022), deverão
confirmar a sua participação e levantar o seu dorsal na secretaria da competição até 90 minutos
antes do início da prova em que está inscrito.
Após este período não será permitida qualquer alteração.
6 HORÁRIO DA COMPETIÇÃO
O horário da competição definitivo será divulgado no dia 20 de julho de 2022, junto com a lista
definitiva dos atletas admitidos e confirmados pela organização.
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