GRANDE PRÉMIO ATLETISMO DA SOCIEDADE FILARMÓNICA DE
ATOUGUIA DA BALEIA
1.

2.

A Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, em
colaboração com a Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ADAL), a Junta de Freguesia de
Atouguia da Baleia e a Câmara Municipal de Peniche, vai levar a efeito no dia 31 de Março de 2018,
pelas 09h30, o G. P. Atletismo Sociedade Filarmónica de Atouguia da Baleia, com a distância de
aproximadamente 10.000m.
Prova aberta a todos os participantes Federados e não Federados, que se encontrem em condições fisicas,
para a pratica de actividade desportiva.
-------------------------- Esta prova faz parte do Circuito de Meio Fundo da ADAL-----------------------

3. Programa Horário/Distâncias
Os escalões, assim como as respetivas distâncias e horários, são os seguintes:
HORA
09H30
09H40
09H50
10H10
10H30
11H10

11H00m

ESCALÃO
Benjamim-A
Benjamim-B
Infantil
Iniciado
Juvenis
Prova Extra
Júnior
Seniores
Veteranos-35
Veteranos-40
Veteranos-45
Veteranos-50
Veteranos-55
Veteranos-60
Veteranas-35
Veteranas-50

GENERO
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M/F
M
M
M
M
M
M
F
F

ANO/IDADE
DISTÂNCIA
2009 a 2011
600m
2007 a 2008
800m
2005 a 2006
1.700m
2003 a 2004
2.500m
2001 a 2002
3.400m
Anterior 2011
100m
1999 a 2000
1998 e antes
35-39 anos
40-44 anos
10.000m
45-49 anos
(aprox.)
50-54 anos
55-59 anos
60 anos e mais
35-49 anos
50 anos e mais

4. Local da competição
A competição irá realiza-se na Vila de Atouguia da Baleia.
O secretariado será junto à meta.
As partidas e chegadas serão realizadas junto ao Campo do Grupo Desportivo de Atouguia da Baleia
(GDA).

APOIOS

A prova principal, com aproximadamente 10.000metros, terá o seguinte percurso: Partida junto ao
Campo do GDA - Rua Campo da Bola; Rua Vítor A. Baltazar; Rua do Jardim; Rua do Casal da Cruz;
Rua do Poço Novo (vira á esquerda); Rua da Barragem; Lagoa do Rio São Domingos; Vira á
esquerda e segue todo o percurso da linha de água até á Barragem; Clube de Canoagem; Rua da
Boavista; Rua do Campo da Bola-Meta.
O percurso da prova inicia-se com cerca de 2.500m em estrada de alcatrão, seguem-se
aproximadamente 6.500m em estrada de terra batida e termina com cerca de 1.000m em estrada de
alcatrão.
O tempo limite para realizar a prova é de 01h30 minutos.
• Haverá banhos para os Atletas nos Balneários do G.D.A. da Atouguia da Baleia.
• WC’s – Instalações do GDA
• Os resultados serão afixados junto à meta, posteriormente divulgados no site da ADAL e na
página Facebook (Filarmónica Atouguia da Baleia-Secção Atletismo).

5. Inscrições
5.1. Formalização
Todos os atletas são obrigados a efetuar a inscrição, inclusive os da Prova Jovem, as inscrições são
pessoais e intransmissíveis.
As inscrições para a prova e almoço, devem ser efetuadas em lap2go.com/gp-atletismo-atouguiabaleia-2018 até ao dia 20 de Março de 2018.
Informações
Email – atletismosfu1902@gmail.com
Telemóvel – 934207847 - José Oliveira

5.2. Taxas de Inscrição
Prova Limitada a 400 Atletas
FASE - 1
15-01 A 14-02
ESCALÃO
FEDERADO
N/FEDERADO
Veteranos M/F
6,00€
7,00€
Séniores M/F
6,00€
7,00€
Juniores M/F
6,00€
7,00€
FASE - 2
15-02 A 25-03
Veteranos M/F
9,00€
10,00€
Séniores M/F
9,00€
10,00€
Juniores M/F
9,00€
10,00€
Juvenis M/F
Isento
Isento
Iniciados M/F
Isento
Isento
Infantis M/F
Isento
Isento
Benjamins M/F
Isento
Isento
Bambis M/F
Isento
Isento

APOIOS

ALMOÇO PARA ATLETAS E ACOMPANHANTES
ALMOÇO
Atletas
Acompanhantes

PREÇO
4,00€
6,00€

6. Dorsais
Os dorsais serão entregues ao responsável pela equipa ou Individual, mediante comprovativo da
inscrição e pagamento, sexta-feira dia 30-03-2018 das 09h00 às 23h00, no Bar da Sociedade
Filarmónica e no dia da prova entre as 8h00 e as 9h00, no local de partidas. A organização NÃO
fornece alfinetes.

7. Abastecimento
Haverá um posto de abastecimento de água aos (5 km), sensivelmente a meio do percurso (prova
de juniores, seniores e veteranos).

8. Comportamento Desportivo
Os Atletas devem:
- Ser portadores da sua identificação, independentemente de existir qualquer reclamação;
- Ocupar sempre a direita da faixa de rodagem a fim de facilitar o ordenamento do trânsito;
- Cumprir integralmente o percurso da prova e não obstruir intencionalmente outros atletas;
- Tomar devida nota do seu dorsal, para eventual indicação na chegada em caso de inutilização
respetiva;
- Recusar assistências não regulamentadas;
- Cumprir as indicações da organização;
- Correr com o dorsal que lhe foi atribuído no momento da inscrição;
- Assegurar que se encontram física e psicologicamente aptos para participarem na prova em que
se inscreveram;
- Evitar fazer lixo no local da prova.

9. Classificações
As classificações e controle dos tempos, estarão a cargo da Associação de Juízes da ADAL.

9.1 Classificações individuais
Serão apuradas as classificações individuais para todos os escalões e géneros.

APOIOS

9.2 Classificações coletivas
JOVEM (Benjamins a Juvenis),

contam para atribuição de pontos na classificação Jovem os 10
primeiros atletas classificados por ordem de chegada á meta, sendo atribuídos 10 pontos ao 1º classificado,
9 pontos ao 2º e assim sucessivamente.

Prova Principal (juniores, seniores e veteranos),

para a classificação da prova principal
pontuam por equipas os (4) primeiros elementos, independente do escalão ou género a que pertençam,
ganhando a equipa que somar menor número de pontos. Os pontos são atribuídos de acordo com os lugares
alcançados pelos atletas (1º classificado 1 ponto, 2º classificados 2 pontos e assim sucessivamente). Em
caso de empate será vencedora a equipa cujo 4º elemento chegue primeiro à meta.
Nota: Equipas com menos de 4 atletas a terminar a prova não serão consideradas para a classificação
coletiva.

10. Prémios e Kit de Participação
ESCALÃO
Bambis
M/F
Benjamins-AM/F
Benjamins-BM/F
InfantisM/F
IniciadosM/F
JuvenisM/F
Juniores M/F
Seniores M/F
Veteranos-35 M
Veteranos-40 M
Veteranos-45M
Veteranos-50M
Veteranos-55M
Veteranos-60M
Veteranas-35-49
F
Veteranas-50 ou mais -F

INDIVIDUAIS
Feminino
Masculino
Trofeu/Taça
Trofeu/taça
1º-2º-3º
Medalhas
4.º ao 10.º

1º-2º-3º
Medalhas
4.º ao 10.º

Trofeu/Taça
1.º-2.º-3.º
Prémio
monetário
1.º 50€
2.º 25€
3.º 10€

Trofeu/Taça
1.º-2.º-3.º
Prémio monetário
1.º 50€
2.º 25€
3.º 10€

COLETIVO
Geral no conjunto de todos os
escalões de Benjamins a
Juvenis
TROFEU/TAÇA
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º

Geral Equipas
Prova Principal
TROFEU/TAÇA
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º

10.1 Os prémios serão entregues no decorrer do almoço, no Salão da Sociedade Filarmónica, rua
da Filarmónica nº. 4 – Atouguia da Baleia.

10.2 As medalhas do 4.º ao 10º. Lugar da Prova Jovem, são entregues na chegada à meta.
10.3 Prémio para o 1.º Atleta Masculino e Feminino do Concelho de Peniche, a cortar a meta, na
prova de 10.000 metros.
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10.4 O valor das inscrições já inclui, t-shirt, uma garrafa de água, uma peça de fruta e outras
lembranças
12. Primeiros Socorros
Serão assegurados pelos Bombeiros Voluntários de Peniche, com a presença de uma ambulância.

13. Seguro
A organização da prova assegura aos inscritos um seguro de acidentes pessoais, conforme previsto no
D.L. 10/2009 (Seguro Desportivo).A organização não se responsabiliza por situações que não estejam
abrangidas por este seguro.

13.1. Os Clubes/Atletas são responsáveis pela veracidade das suas declarações.
14. Segurança
A organização (Sociedade Filarmónica), em colaboração com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
Câmara Municipal de Peniche, Guarda Nacional Republicana, Agrupamento de Escuteiros de Atouguia da
Baleia, limitarão o trânsito rodoviário durante a prova em todo o seu percurso. A organização garante a
presença e acompanhamento aos atletas que necessitem de assistência médica/ambulatório, com a
presença dos Bombeiros Voluntários de Peniche.

15. Reclamações
Qualquer reclamação ou protesto, têm que ser apresentadas por escrito, obrigatoriamente feito em folha
de papel A4 branca, ao júri da prova, até 30minutos após o final da mesma, e após o pagamento da
quantia de 50€ (cinquenta), a qual será devolvida se o protesto for considerado procedente.
A organização construirá um júri de recurso para apreciação das possíveis reclamações, composto por
elementos da Organização e do Conselho de Arbitragem da Associação Distrital de Atletismo de Leiria.

16. Cancelamento do evento
O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização: catástrofes naturais,
greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, impossibilidade de usar
telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. Nestes casos a organização reserva-se no
direito de nos 30 dias seguintes à data prevista para a realização do evento emitir um parecer acerca das
ações a serem tomadas resultantes da gravidade do cancelamento.

17. Casos omissos
Serão resolvidos pela Organização de acordo com o Regulamento Geral de Competições da Federação
Portuguesa de Atletismo.

18. Diretor Técnico
A Prova será acompanhada pelo Diretor Desportivo Lic.ª N.º 7989316 – José Henriques
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CIRCUITOS DO G. P. DE ATLETISMO
SOCIEDADE FILARMÓNICA DE ATOUGUIA DA BALEIA
31DE MARÇO DE 2018
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