43.º Grande Prémio Sto. António – Torres Novas
CAMPEONATO DISTRITAL DE ESTRADA
REGULAMENTO

1. O 43º Grande Prémio de S. António e Campeonato Distrital de Estrada em atletismo a realizar no dia 10 de
Junho de 2022 pelas 18h00m, tem como entidade organizadora, a União Desportiva e Recreativa da Zona
Alta.
2. A prova é aberta a atletas federados, cidadãos portugueses ou equiparados, desde que gozem de boa saúde.
3. As inscrições devem ser realizadas através
3. As inscrições devem ser realizadas através do link : https://www.totalcrono.pt/eventos/gpsantoantonio2022 ate as
24 horas do dia 05 de junho.
3. Os atletas dos escalões Juniores, Seniores e Veteranos, estão sujeitos a uma taxa de inscrição no valor de 6 €,
para todos os que participarem no Grande prémio de S.António
4. Os atletas que pretenderem participar somente no campeonato distrital de estrada a inscrição é gratuita mas só
farão parte da classificação deste campeonato e aos prémios atribuidos pela AASantarem.
5. As inscrições dos escalões jovens são gratuitas.
6. Os atletas podem adquirir a T.shirt alusiva ao evento colocando no sitio indicado e respectivo tamanho no acto
da inscrição mediante o pagamento de 6 €,
7. Os Atletas náo federados devem salientar a situação no acto da inscrição para a organização efectuar o seguro,
os atletas federados não teem essa necessidade visto já estarem abrangidos pelo seguro federativo.
8. As inscrições só serão consideradas válidas, após pagamento também se aplica aos escalões jovens.
9. Os atletas Juniores e Veteranos (M/F), que se queiram inscrever no escalão de Seniores (M/F), poderão fazê-lo
desde que expressem essa vontade no acto da inscrição, não sendo aceites alterações no dia da prova.
10. Os atletas Bâmbis que pretendam participar na prova de Benjamins, terão que o salientar no acto da inscrição,
não sendo aceites alterações no dia da prova.
11. Na prova de Bambis não haverá classificação.
Nota: os atletas apenas terão direito ao prémio do escalão em que se inscreveram
12. Para os atletas veteranos, conta a idade no dia da prova.
13. Todos os prémios (taças/trofeus) da prova serão atribuídos em cerimónia protocolar pública.
As reclamações só serão aceites até antes da entrega do respectivo prémio, com a apresentação do respectivo
BI/CC ou documento de identificação equivalente.
A organização só entregará o prémio a uma outra pessoa, se esta estiver devidamente credenciada para o efeito
de molde a não subsistirem dúvidas.

14. PRÉMIOS: Haverá prémios (taças/trofeus) para as primeiras 5 equipas da classificação geral jovem. Para esta
classificação, apenas pontuam os primeiros 15 atletas de cada escalão. Só serão considerados para a
classificação colectiva jovem, os escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis. Em caso de igualdade
pontual, o desempate terá em conta a equipa com maior número de pontos no escalão de Benjamins (M+F). Se
o empate subsistir, ter-se-á em linha de conta a equipa com maior número de pontos no escalão de infantis e
assim sucessivamente se o empate persistir, isto até ao escalão de Juvenis.
15. Serão também atribuídos prémios (taças/trofeus) na prova de 10.000 m, às 3 primeiras equipas masculinas
(Juniores + Seniores + Veteranos) e na prova de 6.000 m para as 3 primeiras equipas femininas (Juniores +
Seniores + Veteranas), conforme programa.
16. As classificações individuais e colectivas (M e F) do campeonato distrital de estrada são feitas em separado de
acordo com o regulamento da A .A .Santarém, Assim cada equipa necessita de quatro elementos, podendo
estes pertencerem ao escalão de Juniores, Seniores ou Veteranos/as
17. Na classificação colectiva masculina contam os 5 primeiros atletas da equipa a cortar a meta na prova de
10.000m, independentemente do escalão; para a classificação feminina contam as 4 primeiras atletas da equipa
a cortar a meta na prova de 6.000 m, independentemente de serem juniores, seniores ou veteranas.

Em caso de igualdade pontual, é vencedora a equipa que fechar primeiro.
18. Haverá prémio individual para os três primeiros de cada escalão e para todos os Bambis, Benjamins e Infantis
que terminarem a sua prova.
19. Todos os atletas se devem fazer acompanhar de documento de identificação. A não apresentação de tal
documento, quando exigida pela organização, poderá levar à desclassificação do atleta.
20. Haverá rigoroso controlo nos percursos de cada prova, sendo desclassificados os atletas que não cumpram o
percurso, de acordo com o regulamento da prova.
21. Todos os atletas devem no final da prova seguir o “funil” até ao seu fim para receber as aguas.
22. Será rigorosamente proibido o acompanhamento dos atletas por veículos (motorizados ou não), estranhos à
organização.
23.
A organização não se responsabilizará por qualquer acidente ou danos sofridos pelos atletas,
providenciando no entanto o apoio policial e a ambulância, para os atletas não federados será efectuado seguro
22. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização.
23. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, devem ser enviadas para os endereços de e-mail a seguir referidos
zonaaltatorresnovas@sapo.pt ou luis-m-senica@telecom.pt, ou pelos seguintes contactos telefónicos:
- Luís Sénica
- Sede da ZA

- 966 394 491
- 249 836 786

24. A prova tem inicio as 17.30 horas com as provas dos escalões mais jovens, a prova de 10.000 mt / 6000 mt terá
inicio às 18.15 horas conforme programa horário abaixo.

17.00 H Benjamins M / F
17.10 H Infantis M / F
17.20 H Iniciados M / F
17.35 H Juvenis M / F
17.50 H Bâmbis M / F
18.00 H Juniores M
18.00 H Seniores
18.00 H Veteranos 1
18.00 H Veteranos 2
18.00 H Veteranos 3
18.00 H Veteranos 4
18.00 H Juniores F
18.00 H Seniores F
18.00 H Veteranas

2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
2013 e depois
2003/2004
2002 e depois
35/39 anos
40/49 anos
50 /59 anos
60 e mais anos
2003/2004
2002 e depois
35 e mais anos

Nota: folha seguinte com:
- mapas das provas em todas as categorias
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