Circuito de Torneios de Atletismo em Pavilhão
2011-2012

REGULAMENTO:
Neste Circuito poderão participar atletas do escalão de Benjamins A (2003/200
2004/2005), Benjamins B
(2001/2002) e Infantis (1999/2000),
(199
em representação individual, escolas,, escolas de atletismo ou de
clubes da Associação de Atletismo do Porto.
b) Um atleta filiado num clube da A. A. Porto, terá obrigatoriamente que competir pelo seu clube.
a)

c)

Este circuito será composto por quatro torneios de pavilhão a realizar ao longo da época 2011-2012.
201
1234-

Torneio de Pavilhão do Padrão da Légua
Torneio de Pavilhão de Moreira da Maia
Torneio de Pavilhão da Madalena - Vila Nova de Gaia
Torneio de Pavilhão de S. Pedro da Cova - Gondomar

d) Poderão participar,, nos torneios de pavilhão, atletas e clubes de outras Associações. Neste caso terão acesso
apenas á classificação, quer individual, quer coletiva dos torneios em que participem, não pontuando para
o circuito.
e) Para que um atleta tenha classificação no circuito terá de participar em, pelo menos,, dois torneios.
f)

Ao primeiro classificado de cada escalão e sexo, em cada torneio, serão atribuídos 25 pontos; ao segundo 24
pontos...; do vigésimo quinto até ao último, será atribuído 1 ponto;

g)

Será considerado vencedor do circuito, o atleta que tenha obtido o maior número de pontos do somatório
dos pontos atribuídos em cada torneio que participou. Em
m caso de empate pontual ganha quem obteve
mais primeiros lugares, segundos e assim sucessivamente;
sucessivamente

h) A classificação colectiva será o resultado do somatório dos pontos dos 5 melhores atletas de cada clube,
classificados em cada torneio,
torneio de cada escalão e sexo. Em caso de empate será vencedor o clube com
mais vitórias individuais. Se subsistir o empate serão os segundos lugares e assim sucessivamente.
sucessivame
i)

Para efeitos da classificação do circuito os atletas de outras Associações não terão qualquer interferência na
pontuação quer individual, quer colectiva.

j)

Serão atribuídos prémios aos cinco primeiros atletas de cada escalão e sexo da classificação final do
circuito;

k)

Serão atribuídos prémios aos cinco clubes melhor classificados. Em caso de empate será considerado
vencedor o clube com maior número de primeiros lugares no conjunto dos torneios.
torneios Se o empate persistir,
será considerado o número de segundos lugares, e assim sucessivamente;

l)

A entrega de prémios do circuito será realizada em data que será oportunamente anunciada.

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