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Comunicado Oficial n.º 32-21/22                                                     Data: 2022/01/26 
 

 

Para conhecimento dos clubes filiados, órgãos de comunicação e demais interessados, comunica-se: 
 

 

CROSS INTERNACIONAL DAS AMENDOEIRAS                                                 
TORNEIO/ CAMPEONATO REGIONAL DE CORTA MATO                                        

INTER ASSOCIAÇÕES JOVEM DE CORTA MATO  
 

 
A Associação de Atletismo do Algarve e a Camara Municipal de Albufeira, com o apoio do 
Instituto Português de Desporto e Juventude e Região de Turismo do Algarve, organizam a 45.ª 
edição do Cross das Amendoeiras em Flor, no dia 27 de Fevereiro de 2022, onde integra o 
Torneio/ Campeonato Regional de Corta Mato e o Inter Associações de Corta Mato das 
Amendoeiras dos escalões de SUB14, SUB16 e SUB18. 
 

Albufeira, um dos maiores polos turísticos da Região, acolhe novamente uma das competições 
mais antigas e importantes do Mundo na especialidade de corta mato, no magnífico circuito 
das Açoteias, este ano integrado no circuito World Athletics Cross Country GOLD LEVEL, único 
evento da especialidade em território Nacional. 
 

O Torneio Regional de Corta Mato é uma competição para os atletas filiados na Associação de 
Atletismo do Algarve, para os escalões de Benjamins B (Sub12) , Infantis (Sub14) e Iniciados (Sub16). 
 

O Campeonato Regional de Corta Mato Mato é uma competição para os atletas filiados na 
Associação de Atletismo do Algarve, para os escalões de Juvenis (Sub18) , Juniores (Sub20), Seniores 
e Veteranos (+ 20 anos). 
 

O Inter Associações de Corta Mato Jovem (a negrito), destina-se a atletas filiados em representação 
das seleções Regionais das Associações de Atletismo, incluída nas varias provas do programa do 45º 
Cross Internacional das Amendoeiras emm Flor. 
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O programa da competição é o seguinte: 
 

 
Distancias aproximadas: Reta da Meta – 130mt / Volta Pequena – 500mt / Volta Média – 1.000mt / 
Volta Grande – 2.080mt  

Inscrições: 
• A inscrição deverá ser realizada na plataforma FPAcompetições até às 23:59 do dia 23 de 

Fevereiro de 2022. 

• Os atletas não federados que pretendam participar no Cross Internacional das Amendoeiras 

em Flor, têm uma taxa de inscrição de 5,00€, com direito ao kit de atleta composto por dorsal 

+ chip + t-shirt alusiva ao evento. 

(pagamento no ato de levantamento do Kit) 

• NÃO SE ACEITAM INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA. 
 

Cross Internacional das Amendoeiras em Flor (Prémios): 
• Prémios para os 3 primeiros classificados da geral 

• Prémios para os 3 primeiros da geral individual Nacional (atletas filiados na FPA) 

• Prémios para os 3 primeiros da geral individual Regional (atletas filiados na AAALG/ FPA) 

• Nota: Prémios não acumuláveis. 

HORAS PROVAS GENERO  ANO 
NASCIMENTO 

DISTÂNCIA VOLTAS 

10H15 
SUB12 (Torneio Regional) 

Feminino 
2011/ 2012 

600 Metros Volta Pequena 

10H25 Masculino 600 Metros Volta Pequena 

10H35 
SUB10 

Feminino 
2013/ 2014 /2015 

300 Metros ½  Volta Pequena 

10H45 Masculino 300 Metros ½  Volta Pequena 

11H00 CROSS INTERNACIONAL Feminino 2002 e anteriores 6.370 Metros 3 Voltas Grandes 

12H00 CROSS INTERNACIONAL Masculino 2002 e anteriores 8.450 Metros 4 Voltas Grandes 

13H00 SUB14 (Torneio Regional + 
Inter Associações) 

Feminino 
2009/ 2010 

1.000 Metros 1 Volta Média 

13H10 Masculino 1.000 Metros 1 Volta Média 

13H20 SUB16 (Torneio Regional + 
Inter Associações) 

Feminino 
2007/ 2008 

2.210 Metros 1 Volta Grande 

13H35 Masculino 2.210 Metros 1 Volta Grande 

13H50 

SUB18 (Campeonato 
Regional + Inter 

Associações) +  SUB20 
(Campeonato Regional) 

Feminino SUB18 
2005/2006 

 
SUB20 

2003/2004 

4.290 Metros 1 V.P. + 2 V.G. 

14H05 

SUB18 (Campeonato 
Regional + Inter 

Associações) +  SUB20 
(Campeonato Regional) 

Masculino 5.290 Metros 1 V.M. + 2 V.G. 
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Torneio /Campeonato Regional de Corta Mato: 
• Medalhas para os 3 primeiros classificados por escalão/ género idividuais (filiados na AAALG) 

• Troféus para as 3 primeiros equipas por escalão/ género coletivo, através da pontuação dos 4 
melhores elementos de cada clube filiado na AAALG. 
 

Inter Associações Jovem de Corta Mato: 
• Cada Seleção deverá ser composta, por um atleta Sub 14/ Infantil, um atleta Sub 16/ Iniciado 

e um atleta Sub 18/ Juvenil de cada género, no maximo de 6 atletas (3 masculinos + 3 
femininos). 

• Haverá classificação individual de cada género/ escalão. 

• Haverá classificação coletiva, com a soma das classificações de cada escalão/ género. 

• A classificação será elaborada consoante a classificação por escalão/ género, com a 
atribuição de um ponto ao 1.º classificado, 2 pontos ao 2.º classificado e assim 
sucessivamente, ganhando a equipa com o menor número de pontos. 

• PRÉMIOS – Troféu para as três primeiras equipas da geral, contabilizando as classificações 
entre si dos atletas de cada seleção Regional, no máximo de 6  atletas por seleção (1 por 
cada escalão / género). 

 
LEVANTAMENTO DOS DORSAIS / CHIP (CROSS INTERNACIONAL DAS AMENDOEIRAS EM FLOR): 
 

• Dia 26 de fevereiro de 2022 entre as 15:00h e as 20:00h no Hotel Vitória (Aldeia das Açoteias) 
 

• Todos os atletas devem levantar o dorsal com Chip ( incluindo os participantes no Torneio / 
Campeonato Regional e Inter Associações) 

 
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS EM COMPETIÇÃO (PODERÁ HAVER ATUALIZAÇÕES) 

Acesso ao recinto da competição 
Só terão acesso à zona de partida, o staff da organização, voluntários e atletas com credencial. 
Apenas têm acesso a credencial, os atletas, treinadores e dirigentes dos clubes que apresentem o termo 
de responsabilidade, e o certificado de vacinação ou recuperação, ou teste negativo, conforme normas 
atuais. 
Informamos que poderão realizar o teste no dia anterior à competição, no local de levantamento dos 
dorsais (Hotel Vitória), entre as 15h00 e 20h00. 
 

Zona de partida 

• Uso de máscaras é obrigatório. 

• Os atletas só poderão retirar a mascara quando receberem essa indicação da organização 
através da aparelhagem sonora, momentos antes da partida. 

• Na entrada e saída da zona de partida existirá solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para 
utilização dos atletas. Junto da mesma está afixado um folheto com informação sobre a lavagem 
correta das mãos; 
 

 

Métodos para as partidas:  

• Horário de partida de cada prova está indicado no presente regulamento. 
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Percurso 

• Os atletas serão instruídos sobre a regra de ultrapassagens; 

• Os atletas são instruídos sobre o cuspir, e outros métodos comuns de limpeza de secreções 
nasais e respiratórias durante a corrida. 

• O percurso está devidamente assinalado e deverá ser cumprido na íntegra.  
 

Sinalética 
Sinalização no percurso com fitas, baias e indicações sobre os procedimentos a ter. 
 

NOTA: Não é permitido ajuda/ apoio extra organização no decorrer do percurso. 
 

Meta 

• Os participantes são incentivados a passar pela área de chegada rapidamente: sem selfies/fotos 
ou esperando por outros atletas.  

• Ao passar pela área de meta têm de manter o distanciamento físico e obrigatória a colocação 
da máscara. 

Pódio 

• Apenas estarão na zona de pódio o pessoal-chave e convidados: organizadores, atletas 
vencedores  

• Uso obrigatório de máscara de proteção.  

• Obrigatório cumprir com o distanciamento físico e a etiqueta respiratório. 
 

Nota Final: O presente regulamento obedece às normas aplicadas no Plano de Contingência aprovado 
pelas autoridades de saúde para esta competição. 
Poderá haver alteração destas indicações, conforme as normas emanadas pelas autoridades, à data do 
evento. 
 

Saudações Desportivas, Direção, Associação de Atletismo do Algarve 
 


