
                                       

 
  

 

 

 

 

 

 

56º GRANDE PRÉMIO INTERNACIONAL DE VISEU 

25 DE NOVEMBRO DE 2018 
 
 Para conhecimento da F.P.A., A.A.RR´s, Clubes, Escolas, Órgãos de Comunicação Social e demais interessados, comunica-

se que de acordo com o nosso Calendário Oficial de Provas, faz esta Associação disputar, em Viseu, com a colaboração da 
Câmara Municipal de Viseu, e Junta de Freguesia de Viseu, no dia 25 de novembro de 2018, a Prova em epígrafe, cujo 
Programa – Horário é o seguinte:  

                     GRANDE PRÉMIO JOVEM – PERCURSO 
 

10:00 h. 
1.000 Metros Atletas 

Infantis M/F 2005/2006 
(1 VOLTA) 

Partida – Av. José Relvas, rotunda de Fontelo, rotunda do Satão entrando na Rua 
Fuschini, Rua Anacleto Pinto, Avª. José Relvas em direcção ao local de partida) onde 
está instalada a meta. (1 VOLTA) 

10:00 h. 
2.000 Metros Atletas 
Iniciados 2004/2003 

Juvenis 2002/2001 
(2 VOLTAS) 

Partida – Av. José Relvas, rotunda de Fontelo, rotunda do Satão entrando na Rua 
Fuschini, Rua Anacleto Pinto, Avª. José Relvas em direcção ao local de partida onde 
está instalada a meta. (2 VOLTAS) 

 

10:45 h. 
PARTIDA PARA O 56º GRANDE PREMIO INTERNACIONAL DE VISEU 

-  10.000 METROS -  
PARTIDA – Av. José Relvas, em direcção à rotunda de Fontelo, à direita para a rotunda do Satão, vira à direita para 
a Rua Fuschini, Rua Anacleto Pinto, Av. José Relvas com passagem pelo local de partida em direcção à rotunda de 
Fontelo, à direita para as rotundas do Satão e do Coval, à direita para Av. Cidade de Salamanca, viragem na 
primeira rotunda em direcção à rotunda do Coval, entrando no Largo da Nossa Senhora da Conceição, virar à 
esquerda para a Av. Emídio Navarro, Largo Mouzinho de Albuquerque, rotunda de Santo António, virar à direita 
para a Rua Capitão Silva Pereira, Largo Stª. Cristina, Rua Alexandre Lobo, Largo General Humberto Delgado, Rua 
Alexandre Herculano virar à esquerda para a Rua Mendonça, vira à direita Rua Pedras Alçadas, rotunda de Nelas, 
vira à direita para a Av. Eng. Nobre da Costa, Praça Paulo VI, vira à direita em direcção à Av. 25 de Abril, em 
direcção à fonte luminosa – Rossio, contorna a rotunda em direcção à Av. Alberto Sampaio, rotunda dos 
Bombeiros Municipais, Av. Almirante Afonso Cerqueira, Praça Carlos Lopes, rotunda da Balsa, Av. Capitão Homem 
Ribeiro, fonte cibernética em direcção ao Túnel de Viriato, rotunda do Coval, rotunda do Satão entrando na Rua 
Fuschini, Rua Anacleto Pinto, Av. José Relvas em direcção ao local de partida  onde se encontra instalada a meta. 

REGULAMENTO 

1. A Prova destina – se a Atletas Juniores e Seniores Masculinos, e Femininos Portugueses e Estrangeiros, filiados 
na F. P. A., ou outras Associações Nacionais, em representação do seu Clube. 
A Prova é aberta à participação de Atletas representantes do INATEL, Estabelecimentos de Ensino, Núcleos de 
Atletismo, Associações Culturais e Recreativas, devidamente legalizados, bem como Atletas individuais. 
 

2. A Prova será ABERTA a Atletas VETERANOS, com os seguintes escalões: 
 

M A S C U L I N O S F E M I N I N O S 

Veteranos I   Masc. dos 35 aos 39 anos Veteranos I   Fem. dos 35 aos 39 anos 

Veteranos II. Masc. dos 40 aos 44 anos Veteranos II Fem. dos 40 aos 45 anos 

Veteranos III Masc. dos 45 aos 49 anos Veteranos III Fem. Dos 46 em diante  

Veteranos IV Masc. dos 50 aos 54 anos 

  Veteranos V Masc. dos 55 aos 59 anos 

Veteranos VI Masc. dos 60 em diante 

3. Serão desclassificados os Atletas que no decorrer da Prova prejudiquem intencionalmente os outros 
concorrentes, que alterem o percurso, recebam apoio, etc. 

 



                                       

 
 
 
4.  A Organização não se responsabiliza por acidentes ou danos que porventura os participantes na Prova, 

sofram ou possam causar. 
5. Haverá Classificações Individuais e Coletivas (Infantis, Iniciados, Juvenis e Sénior) sendo esta pela atribuição de 

pontos, de acordo com a ordem de chegada dos Atletas. 
Em caso de empate, este desfaz-se a favor da Equipa que tenha o 3º Atleta melhor classificado. 

6. Na Prova de Veteranos haverá apenas Classificação Individual. Estes só entram para a classificação do seu 
escalão. 

7. Cada Clube poderá inscrever um número ilimitado de Atletas, dos quais contarão para a Classificação Coletiva, 
os 3 primeiros chegados à Meta. 

8. Cada Clube só poderá inscrever-se com uma equipa. 
9. O Júri da Prova será constituído pelo Corpo de Juízes e Cronometristas do Conselho de Arbitragem da 

Associação de Atletismo de Viseu. 
10. Toda a Organização Técnica obedecerá aos Regulamentos em vigor fixados superiormente para provas oficiais, 

cabendo ao Júri da prova zelar pelo seu cumprimento. 
11. Os protestos relativos aos resultados ou condução da prova, devem ser apresentados por escrito ao Júri de 

Apelo, até 20 minutos após a divulgação dos resultados, acompanhados da importância de 100 euros, que 
será devolvida, se o protesto for julgado procedente. 

12. Todos os Atletas chegados à meta 30 minutos após a chegada do primeiro, não contarão para a classificação. 
13. Os Clubes Filiados na F. P. A., só podem utilizar Atletas devidamente licenciados na presente época. 
14. Os Clubes não Filiados na F. P. A., não podem utilizar Atletas federados na presente época o que a verificar – 

se implicará a desclassificação do (s) Atleta (s). 
15. Todos os Atletas não federados, deverão ser portadores do Cartão de Cidadão para esclarecimentos de 

qualquer dúvida face às classificações. 
16. A Organização providenciará postos de refrescamento. 
17. Para garantia da segurança dos Atletas, a Prova será acompanhada ao longo de todo o percurso por Agentes 

da P.S.P. a quem todos os veículos terão de obedecer e também de uma ambulância. 
18. A Organização constitui o seguro desportivo previsto no Decreto-Lei nº 146 de 26 de abril de 1993 para a 

corrida para os atletas não federados, cobrindo os riscos de morte ou invalidez permanente, os quais são 
responsáveis por não ter qualquer contra indicação que os impossibilita da prática desportiva em competição.  

19. As inscrições devem ser feitas para: https://lap2go.com/gp-internacional-viseu-2018 ,até às 18:00 

horas do dia 21 de Novembro de 2018 , devendo enviar cópia do comprovativo para o mesmo email, com a correta 
identificação dos participantes, indicando nome, data nascimento clube e situação de federado ou não federado. 
Uma especial chamada de atenção aos atletas veteranos com 35 anos completados até ao dia da competição, 
indicar data completa para um correto enquadramento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Distribuição dos dorsais será feita junto ao secretariado da prova a partir das 08:45 horas 
21.Cronometragem:  A corrida será cronometrada com sistema eletrónico (chips). Todos os participantes devem 
utilizar o chip que lhes é fornecido com o dorsal. O chip é pessoal e intransmissível. A organização não se 
responsabiliza pela falha da apresentação de resultados consequentes da sua má colocação. 
22.A distribuição de prémios far-se-á junto à meta, depois de elaboradas as respetivas Classificações, pelas 
12:15 H. 
23.NOTA: só serão entregues os prémios aos Atletas que se apresentem no Pódio, quando chamados para esse 
fim. Todos os Atletas que não se apresentem até final da cerimónia de entrega de prémios, perderão o direito 
ao mesmo. 

 

Associação de Atletismo de Viseu 
 

 
 
 

Valor da inscrição: 
 

Datas  
VALOR  

não filiados nesta Associação  
VALOR  

filiados nesta Associação 

De 15/10/2018 a 04/11/2018 09 €uros 05 €uros 

De 05/11/2018 a 21/11/2018 12 €uros 08 €uros 

 
NÃO SERÃO ACEITES INSCRIÇÕES DE ÚLTIMA HORA  
Estão isentos de pagamento os participantes na corrida, até ao escalão de juvenis. 



                                       

 
 
 
 
 

 
 
 
 

* P R É M I O S * 
 

Prova complementar para estes Escalões / Sexo, os prémios serão os seguintes: 

 

MASCULINOS 
FEMININOS 

Infantis 1º ; 2º e 3ª Troféu 

Iniciados  1º ; 2º e 3ª Troféu 

Juvenis  1º ; 2º e 3ª Troféu 
T-Shirts (a todos os atletas chegados à meta) alusivas à prova 

GRANDE PRÉMIO 

 
 Haverá Troféus, Taças,  Medalhas e T-Shirts (a todos os atletas chegados à meta) alusivas à prova e os 
seguintes prémios monetários: 
 

ABSOLUTOS M A S C U L I N O S  ABSOLUTOS F E M I N I N O S 

1º 330 €  6º 35 € 1º 330 €  6º 35 € 

2º 200 € 7º 25 € 2º 200 € 7º 25 € 

3º 100 € 8º 15 € 3º 100 € 8º 15 € 

4º 70 € 9º 10 € 4º 70 € 9º 10 € 

5º 50 € 10º 5 € 5º 50 € 10º 5 € 
 

VETERANOS - MAS. FEM . 

1º 40 € 
2º 20 € 
3º 10 € 

 

Prémios coletivos: haverá taças para às 3 primeiras equipas classificadas em absolutos, infantis, iniciadas e juvenis 
M/F. 
 
Os 3 primeiros classificados absolutos M/F terão direito a um livro, “Atletismo em Viseu” Para que as memórias da 
nossa história não se apaguem com o tempo. No escalão de veteranos terá direito ao livro o primeiro classificado.  
 
Os prémios monetários só serão liquidados após a apresentação de recibo a partir do dia 27 de novembro na sede 
desta Associação ou então indicando-nos o IBAN para a respetiva transferência bancaria.  
 
 
NOTA: só serão entregues os prémios aos Atletas que se apresentem no Pódio, quando chamados para esse fim. Todos 
os Atletas que não se apresentem até final da cerimónia de entrega de prémios, perderão o direito ao mesmo. 

 
 
 
 

 

Associação de Atletismo de Viseu 
 

 
 

 
 

 


