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Circuito de Atletismo do Barreiro
Definição

Participantes

O Circuito de Atletismo do Barreiro é uma
iniciativa das Colectividades do Concelho,
Juntas de Freguesia e da Câmara
Municipal, que consiste na realização de

- Este Circuito é aberto a todos os
participantes de ambos os sexos,
representantes de Clubes, Colectividades,
Comissões de Bairro/ Moradores, Escolas,
Colégios, Empresas, ginásios, e atletas
individuais do Concelho do Barreiro;
- Outros participantes, quer a nível
individual ou colectivo, de fora do
Concelho, poderão participar neste,
classificando-se em cada prova, mas não
contando para a Classificação Geral da
época;
- Os atletas inscritos no Circuito de
Atletismo do Barreiro e que participem em
Provas dos Campeonatos Regionais ou
Nacionais, coincidentes, em data, com
Provas do Circuito, contarão com presença
na Classificação Final Individual, tendo o
Clube que apresentar à Câmara Municipal
do
Barreiro,
obrigatoriamente,
o
comprovativo da participação do(s)
atleta(s) no prazo de 20 (vinte) dias após a
realização da mesma.

um calendário, por época, de Provas de
Atletismo (estrada e corta-mato) e que
obedece às normas definidas neste
Regulamento.

Objectivos
São os seguintes os objectivos do Circuito
de Atletismo do Barreiro:
a)
Proporcionar
oportunidades
de
participação em provas de Atletismo aos
praticantes do concelho do Barreiro;
b) Criar condições para uma maior
expansão da prática regular da
modalidade;
c) Proporcionar uma prática regular
através da estruturação de um calendário
de provas;
d) Apoiar as Colectividades e outras
instituições que realizem Provas de
Atletismo a integrar neste Circuito,
abrindo secções de atletismo e
aumentando o seu número de atletas;
e) Estruturar um programa de avaliação de
participantes,
dirigentes
e
de
Colectividades como forma de estimular
a prática de Atletismo Federado.

Escalões etários
Os escalões etários e idades a considerar
no Circuito de Atletismo do Barreiro estão
enunciados no presente Regulamento,
sendo adaptados aos que estão definidos
pela com a Federação Portuguesa de
Atletismo.
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Provas/ Distâncias
As provas e as distâncias estão definidas
pela Divisão de Promoção Cultural da
Câmara Municipal do Barreiro.

cada uma das equipas concorrentes
(Clubes e Colectividades). Para ser
considerada na classificação colectiva,
cada colectividade terá que apresentar um
mínimo
de
5
(cinco)
atletas,
independentemente do nº de escalões
apresentados.

Classificação
Serão
elaborados
classificação:

dois

tipos

de

1. Classificação por prova
Em cada prova do Circuito de Atletismo do
Barreiro, englobando individual e colectiva.
Individual: Para efeito da classificação
individual por prova (corridas de estrada e
corta-mato) serão considerados os 10
primeiros classificados em cada escalão
etário e atribuídos 10 pontos ao 1º
classificado, 9 pontos ao 2º, 8 pontos ao
3º, 7 pontos ao 4º, 6 pontos ao 5º, 5
pontos ao 6º, 4 pontos ao 7º, 3 pontos ao
8º, 2 pontos ao 9º e 1 ponto ao 10º
classificado. Será atribuído 1 (um) ponto
de participação a partir do 10º a cada
atleta que tenha finalizado a referida
prova.
Na prova organizada pela CMB será
duplicada a pontuação individual por cada
atleta que finalize a prova (ex: 1º
classificado – 20 pts; 2º classificado – 18
pts; até ao 10º classificado – 2 pts e
igualmente quem finalizar a prova).
Colectiva: A classificação colectiva da
prova será elaborada somando os pontos
obtidos em todos os escalões etários, por

2. Classificação final
Considera todas as provas integradas no
Circuito de Atletismo do Barreiro,
englobando individual e colectiva.
Individual: Somatório dos pontos obtidos
por cada atleta nas respectivas provas do
Circuito de Atletismo do Barreiro. Contam
para esta classificação os escalões de
Benjamins A até aos Veteranos VI e
excluindo as pontuações obtidas por
atletas de fora do Concelho do Barreiro.
Colectiva: Somatório de todas as
pontuações colectivas ao longo da época.
Contam para esta classificação as provas
do Circuito de Atletismo do Barreiro,
excluindo as pontuações obtidas por
atletas de fora do Concelho do Barreiro.

Prémios
1. Classificação por prova
Individual: Prémios aos 5 (cinco)
primeiros
classificados
de
cada
escalão/sexo.
Colectiva: Taças às 10 (dez) primeiras
equipas.
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2. Classificação final/Prémios
Obrigatoriedade de participação num
mínimo de 50% + 1 das Provas realizadas.
Individual: Cheque brinde de material
desportivo aos 3 (três) primeiros
classificados de cada escalão/sexo.
1º. – 25 euros
2º. – 20 euros
3º. – 10 euros.
Colectiva: Taça às 10 (dez) primeiras
equipas.
3. Prémios monetários
Para todos os Clubes e Colectividades,
com a obrigatoriedade de participação
num mínimo de 50% + 1 das Provas
(estrada, corta-mato e pista) realizadas.
1º Classificado – 630 €
2º Classificado – 504 €
3º Classificado – 441 €
4º Classificado – 378 €
5º Classificado – 315 €

Organização
- A organização das Provas do Circuito de
Atletismo
do
Barreiro
é
da
responsabilidade dos clubes e ou
colectividades promotores;
- Compete-lhes assegurar o serviço
ambulatório durante as provas (não
obrigatório);
- Compete-lhes assegurar a presença de
técnicos da Associação Portuguesa de
Atletismo - os clubes que tenham acordo
com a mesma;

- Compete-lhes obter as autorizações e
assegurar o serviço de policiamento (GNR/
PSP), caso a prova decorra na via pública,
entregando os pedidos nas seguintes
entidades e respeitando os seguintes
prazos:
Câmara Municipal do Barreiro (Rua Miguel
Bombarda, Barreiro) – com 30 dias de
antecedência, de acordo com o Decreto-lei
nº. 2-A/2005 de 24 de Março.
- O Regulamento de cada prova deverá
basear-se no Regulamento Geral do
Circuito de Atletismo do Barreiro;
- O percurso proposto terá que ter entre 40
e 50 m de recta antes da meta para
protecção da integridade física dos atletas,
sendo esta área devidamente demarcada;
- Aconselha-se a que os pontos de partida
e meta sejam o mais próximo possíveis.
- O Clube ou Colectividade deverá
assegurar o fornecimento de água a cada
atleta, após a realização de cada Prova;
- No final de cada prova, a(s)
Colectividade(s)
e
ou
Clube(s)
organizadore(s) farão um relatório da
prova, o qual será apreciado e discutido,
na primeira reunião posterior;
- Os Clubes e Colectividades que fazem
parte do Circuito de Atletismo do Barreiro
farão um relatório da prova na qual
participaram, sendo apreciado e discutido,
na primeira reunião posterior;
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Divulgação
A divulgação das várias Provas do Circuito
de Atletismo do Barreiro será da
responsabilidade:
1. Da Câmara Municipal do Barreiro (CMB)
através da entrega do regulamento de
prova com 30 (trinta) dias de antecedência
por parte do Clube organizador. No
Regulamento terão que ser transcritos
obrigatoriamente os seguintes pontos:
a) A prova é aberta a participantes de
ambos os sexos em representação
de Clubes, Escolas, Comissões de
Moradores ou Bairro, atletas
individuais federados ou não;
b) Local da prova;
c) Horário das provas;
d) Data limite e local da recepção das
inscrições, devendo os delegados e
atletas estar munidos com a
fotocópia do BI, cédula ou
passaporte;
e) Os atletas inscritos no Circuito de
Atletismo
do
Barreiro
estão
automaticamente inscritos, devendo
para o efeito ser portadores do
respectivo dorsal;
f) A Organização reserva-se no direito
de solicitar a identificação a todo e
qualquer atleta;
g) Colocação dos escalões e croqui do
percurso;
h) Atribuição de prémios aos 5 (cinco)
primeiros atletas de cada escalão,
bem como às 10 (dez) primeiras

colectividades da classificação final
colectiva
(cada
equipa
será
composta por um mínimo de 5
atletas).
i) Colocação correcta dos dorsais;
j) Prazo/tempo de reclamações após
a prova;
k) Apoio ambulatório, caso exista;
l) Outros pontos que a Colectividade
ou Clube entender colocar poderão
ser igualmente divulgados.
2. Da CMB através da divulgação do
calendário, resultados, classificações e
do Regulamento Geral.
3. Na preparação da prova, o clube
promotor terá a ajuda de elementos da
comissão de atletismo para averiguar as
condições da mesma.

Calendário de provas
O calendário de provas do Circuito de
Atletismo do Barreiro será elaborado
integrando as Provas propostas pelas
várias entidades promotoras do Concelho.
O calendário para a época 2014/ 2015
encontra-se em anexo, podendo este ser
alvo de alterações após consenso com os
clubes e colectividades.

Apoios/ Recursos
- Às diversas Provas a realizar pelas
Colectividades e ou Clubes, a Câmara
Municipal do Barreiro:
- Prestará apoio técnico e logístico;
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- Contribuirá para a aquisição de medalhas
e troféus e para fazer face à despesa do
policiamento de cada Prova (provas de
estrada), mediante a atribuição de um
subsídio no valor de 600 € (seiscentos
euros), por Prova do Circuito de Atletismo
do Barreiro;
- Contribuirá para a aquisição de medalhas
e troféus de cada Prova (provas CortaMato), mediante a atribuição de um
subsídio no valor de 400 € (quatrocentos
euros), por Prova do Circuito de Atletismo
do Barreiro;
- Estará inteiramente ao dispor de cada
Colectividade ou Clube organizador;
- Assumirá os encargos inerentes ao
seguro desportivo para a época;
As entidades organizadoras deverão
entregar na Câmara Municipal do Barreiro,
Divisão de Promoção Cultural, o Croqui, a
descrição do percurso da Prova e o
respectivo
Regulamento,
com
a
antecedência de 30 (trinta) dias da prova a
realizar.

Épocas
A época será estabelecida oficialmente de
1 (um) de Outubro a 30 (trinta) Junho do
ano seguinte.

Regulamento técnico
O Circuito de Atletismo do Barreiro,
decorrerá de 1 (um) de Outubro a 30
(trinta) de Junho do ano seguinte, devendo

as inscrições respeitar os seguintes
pontos:
a) A idade do concorrente para efeitos de
integração num escalão, será de acordo
com
as
normas
da
Federação
Portuguesa da Atletismo e Associação
de Atletismo de Setúbal;
b) Todos os atletas que queiram pontuar
para o Circuito de Atletismo, devem
entregar na Câmara Municipal do
Barreiro (Divisão de Promoção Cultural),
a sua ficha devidamente preenchida, na
qual conste a assinatura do atleta ou do
seu encarregado de educação (no caso
do atleta ser menor) e de um dirigente do
Clube ou Colectividade que representa,
com o respectivo carimbo, bem como a
fotocópia do BI do atleta.
c) Se não se verificar o procedimento do
ponto anterior, a sua inscrição é nula;
d) Todas as Colectividades e ou Clubes
que queiram participar no quadro
competitivo do Circuito de Atletismo,
devem fazer a inscrição dos seus atletas,
conforme a alínea b) do regulamento
técnico;
e) Nas renovações e primeiras inscrições
basta o preenchimento do impresso
próprio (fornecido na Divisão de
Promoção Cultural da CMB) podendo ser
feitas ao longo da época, totalmente
preenchidas e entregues em original;
f) Cada atleta só poderá inscrever-se por
uma Colectividade no Concelho do
Barreiro. No caso de se inscrever por
mais que uma, nessa época correrá
como individual. Em caso de reincidência
o atleta não poderá correr nessa época
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desportiva no Circuito de Atletismo do
Barreiro.
g) As transferências de Clube para Clube
só poderão ser feitas até ao dia 30 de
Novembro da presente época, desde que
o atleta não tenha efectuado nenhuma
prova até à data acima referida.
h) As transferências permitidas aos atletas
são:
• Passar de individual para clube
(apenas uma vez), até 30 de
Novembro da presente época.
• Passar de clube a individual
(apenas uma vez), até ao fim da
época.
A transferência só será válida se
comunicada à Câmara Municipal do
Barreiro, por escrito, de acordo com a
alínea b) deste regulamento técnico.
Em qualquer das situações anteriormente
indicadas o atleta manterá a sua
pontuação acumulada, não sofrendo
qualquer penalização. O clube manterá os
pontos acumulados até à data.
i) Os atletas inscritos mantêm em cada
época sempre o mesmo dorsal.
j) Os atletas deverão correr sempre nos
seus escalões etários.
k) Os atletas deverão competir sempre
com o seu dorsal colocado no peito, não
podendo ser cortado ou dobrado, quando
em participação da prova, sob pena de
desclassificação;
l) A não observância das normas
enunciadas implicará a desclassificação
do atleta em termos individuais e em
termos colectivos do escalão a que
pertence o seu Clube, numa primeira

vez. À segunda vez o Clube perderá
metade da pontuação colectiva obtida
nessa prova, e a partir da terceira vez a
equipa
será
completamente
desclassificada na prova.
m) Cabe ao delegado do clube solicitar a
emissão do respectivo dorsal junto dos
serviços técnicos da Câmara;
n) Por cada 2ª via de dorsal solicitado,
será retirado à classificação colectiva
final do clube, 5 pontos;
o) Se qualquer clube terminar a sua
actividade é permitido aos atletas a
transferência para qualquer outro Clube
ou para individual.
O atleta manterá a pontuação obtida.
A pontuação obtida pelo atleta não será
acumulada à pontuação da colectividade
para a qual o mesmo se transfira.
p) As Provas terão início às 9:30h com os
calões mais velhos em 1º lugar. Se
necessário haverá provas conjuntas de
vários escalões. O não cumprimento
deste horário poderá determinar a
interrupção e a anulação da Prova.
q) Cada Clube/ Colectividade deverá
indicar até 1 (uma) hora antes do início
da prova o seu Delegado à Prova, sendo
esse elemento o único interlocutor válido
perante a Organização da prova e
serviços técnicos da Câmara.
r)
Os
atletas
não
poderão
ser
acompanhados durante as provas, sob
pena de sua desclassificação.
s) Os atletas não poderão participar sem
dorsal à excepção dos atletas dos
escalões de Benjamins A e B, não tendo
posteriormente qualquer classificação.
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t) Os atletas que sejam federados por
um
determinado
Clube
ou
Colectividade,
não
poderão
representar outro clube durante a
época do Circuito, sob pena de serem
desclassificados do mesmo.

Inscrições por prova
- Só serão aceites inscrições de atletas
com a apresentação da fotocópia do BI,
cédula pessoal ou passaporte.
As
inscrições
terão
que
ser
obrigatoriamente entregues na Divisão de
Promoção Cultural da CMB, com a data a
estabelecer entre a CMB e os Clubes
organizadores de prova, e só estas terão
validade como inscrição do clube para a
prova, não havendo inscrições no dia da
prova.
- Qualquer falsificação de assinatura na
ficha de inscrição de um atleta por parte de
um dirigente ou filiado de um clube será
retirada toda a pontuação obtida nesse
escalão até à data.
- Os Clubes ou Colectividades

Protestos
Os protestos em relação à classificação
deverão ser comunicados à organização
até 15 (quinze) minutos antes da sua
afixação. Todos os restantes protestos
deverão ser efectuados por escrito,
assinados pelo delegado do Clube ou
Colectividade e deverão ser entregues até
15 minutos após a afixação dos resultados
da Prova em questão.

Casos omissos
Todos os casos omissos serão analisados
pelo clube organizador, membros da
comissão técnica e serviços técnicos da
Câmara Municipal do Barreiro, tendo como
base o presente Regulamento de prova,
bem como o Regulamento Geral de
Atletismo da Federação Portuguesa de
Atletismo.

organizadores deverão providenciar
para que as equipas de fora do
Concelho façam as suas inscrições até
à data estipulada previamente e para
que todos os seus atletas sejam
portadores do respectivo Bilhete de
Identidade.
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Clubes Organizadores de Prova

Colectividade

Assinatura

Grupo Recreativo Quinta da Lomba
Grupo Desportivo “O Independente”
Grupo Desportivo e Recreativo Covas Coina
Grupo Desportivo Cultural Estrela Negra

Anexos
Clubes Participantes no Circuito

Colectividade

Assinatura
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Tabelas de Escalões e Distâncias recomendadas para o Circuito de
Atletismo do Barreiro referente à época 2014/ 2015

ESCALÕES

ANO NASCIMENTO

DISTÂNCIAS

BENJAMINS A - Bebés

A partir de 2009 (inclusive)

BENJAMINS A

2008/ 2007/ 2006

BENJAMINS B

2005 E 2004

Até 1000 METROS

INFANTIS

2003 E 2002

Até 1500 METROS

INICIADOS FEMININOS

2001 E 2000

Até 2000 METROS

INICIADOS MASCULINOS

2001 E 2000

Até 2500 METROS

JUVENIS FEMININOS

1999 E 1998

Até 3000 METROS

JUVENIS MASCULINOS

1999 E 1998

Até 4000 METROS

JUNIORES FEMININOS

1997 E 1996

QUALQUER DISTÂNCIA

JUNIORES MASCULINOS

1997 E 1996

QUALQUER DISTÂNCIA

SENIORES FEMININOS

1995 A 1981

Até 4000 METROS

SENIORES MASCULINOS

1995 A 1981

QUALQUER DISTÂNCIA

VETERANAS I

1980 A 1969

Até 4000 METROS

VETERANAS II

1968 E ANTES

Até 4000 METROS

VETERANOS I

1980 A 1976

QUALQUER DISTÂNCIA

VETERANOS II

1975 A 1971

QUALQUER DISTÂNCIA

VETERANOS III

1970 A 1966

QUALQUER DISTÂNCIA

VETERANOS IV

1965 A 1961

QUALQUER DISTÂNCIA

VETERANOS V

1960 A 1956

QUALQUER DISTÂNCIA

VETERANOS VI

1955 A 1951

Até 4000 METROS

VETERANOS VII

1950 E ANTES

Até 4000 METROS

80 a 100 METROS

