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Grande Prémio de 
Atletismo de Almodôvar 

2023 
23.04.2023 (domingo) - 09:30 horas 

 

  REGULAMENTO  
1. ORGANIZAÇÃO 
O Grande Prémio de Atletismo de Almodôvar 2023 é um evento lúdico e desportivo organizado pela 
Câmara Municipal de Almodôvar, com o apoio da Casa do Benfica de Almodôvar e apoio técnico da 
Associação de Atletismo de Beja. 
Em simultâneo realiza-se o Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo de Beja, que terá 
regulamento próprio. 

 

2. DATA E LOCAL DO EVENTO 
O evento realiza-se no dia 23 de Abril de 2023 (domingo), com início às 9h30, com partida e chegada no 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
A prova é aberta a todos os atletas, federados e não federados, podendo nela participar em representação 
de Coletividades, Organizações Populares, Grupos Desportivos, Escolas e Outros organismos de acordo com 
o seguinte programa horário: 

 

Hora Escalão Anos Nascimento Distância Percurso 

09h00 Concentração 

09h30 Caminhada 

10h00 

Juniores Masc/Fem 2004/2005 

10 Kms 4 Voltas 

Seniores Masc/Fem 2003 e anteriores 

Veteranos 35 Masc/Fem* 35 aos 39 anos 

Veteranos 40 Masc/Fem* 40 aos 44 anos 

Veteranos 45 Masc/Fem* 45 aos 49 anos 

Veteranos 50 Masc/Fem* 50 aos 54 anos 

Veteranos 55+ Masc/Fem* + 55 anos 

11h15 Benjamins A Masc/Fem  2014/2015/2016 500 Metros  

11h25 Benjamins B Masc/Fem 2012/2013 1.000 Metros  

11h30 Infantis Masc/Fem 2010/2011 1.500 Metros  

11h45 Iniciados Masc/Fem 2008/2009 2.500 Metros  

12h00 Juvenis Masc/Fem 2006/2007 3.500 Metros  
* a mudança de escalão é feita de acordo com a data de nascimento. 

 
 

4. PERCURSOS 
Os percursos realizam-se em circuito fechado, tem aproximadamente uma distância de 2,5 km. Os percursos 
para os escalões jovens são adaptados de acordo com os escalões. 
 

5. INSCRIÇÕES E PRAZOS 
As inscrições para a Corrida Principal e Caminhada decorrem até ao dia 18.04.2023 no site do 
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www.acorrer.pt 
As inscrições para as Corridas dos Jovens decorrem no fpacompeticoes.pt até ao dia 20.04.2023 

 

6. VALORES 

a. Corridas Jovens: 

As inscrições para as corridas jovens são gratuitas. 

b. Corrida Principal e Caminhada: 

7,50€ (com kit de atleta). 

6,00€ para os Filiados na AABeja (com kit de atleta). 
 

7. CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPAS 
A Classificação geral por equipas, será o somatório dos pontos de todas as provas, atribuindo-se 10 pontos ao 
1º classificado e assim sucessivamente até ao 10º classificado, que obterá 1 ponto.  
Será vencedora a equipa que no final da soma de todos os escalões obtiver maior número de pontos, em caso 
de empate será vencedora aquela que obtiver mais vitórias.  
Os escalões de Benjamins contam de forma igual para a classificação geral coletiva. 

 

8. PRÉMIOS 
CLASSIF. GERAL FEMININA  GERAL MASCULINA 

1º. 100,00€ 100,00€ 

2º. 75,00€ 75,00€ 

3º. 50,00€ 50,00€ 

 

CLASSIF. 
JUNIORES 

FEM 
JUNIORES 

MASC 
SENIORES 

FEM 
SENIORES 

MASC 

1º. 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 

2º. 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 

3º. 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 

 

CLASSIF. 
VET FEM 
F35-44 

VET MASC 
F35-44 

VET FEM 
F45-54 

VET MASC 
F45-54 

VET FEM 
>M55 

VET MASC 
>M55 

1º. 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00€ 

2º. 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 

3º. 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 10,00€ 

 
CLASSIF. GERAL EQUIPAS 

1º. 100,00€ 

2º. 75,00€ 

3º. 50,00€ 

 
 Medalha Finisher para todos os participantes que terminem a Corrida Jovem e Corrida Principal; 

 Corrida Jovem e Corrida Principal: Troféus aos 3 primeiros classificados de cada escalão; 

 Troféus às 3 melhores equipas classificadas; 

 Corrida Principal: Troféu para o melhor atleta feminino e masculino do Concelho; 

 A organização oferece um reforço alimentar, individual, aos atletas no final das provas. 

9. DORSAL DA PROVA 
A utilização do dorsal é obrigatória na corrida. 
O dorsal deve ser colocado na parte frontal da t-shirt, sendo pessoal e intransmissível.  
A organização desqualificará todos os atletas que: 

- Não tenham o dorsal colocado; 

- Utilizem o dorsal de outro atleta 

http://www.acorrer.pt/
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- Dobrem ou manipulem a publicidade do dorsal. 

Atletas sem dorsal não serão autorizados a circular no percurso e não terão acesso aos sorteios. 

10. KIT DO ATLETA 
O Kit do Atleta na corrida é composto por seguro, t-shirt, chip e dorsal.  
O Kit da Caminhada é composto por seguro e t-shirt. 

10.1 LOCAL PARA ENTREGA DO KIT 
O kit do atleta e os dorsais para as Corridas Jovens serão entregues no secretariado do evento, no Pavilhão 

Gimnodesportivo, a partir das 08h30.  

11. ARBITRAGEM 
A arbitragem é da competência do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Atletismo de         Beja. 
Haverá um controlo de passagem dos atletas, pelo que qualquer infração implica a desclassificação do   atleta. 

12. CONDIÇÕES DO PERCURSO 
A organização compromete-se a escolher sempre as melhores vias possíveis, de modo a não colocar em risco os 
participantes, não se responsabilizando, todavia, pelas condições do piso ou pelos defeitos/obstáculos 
apresentados no trajeto da prova. 

13. SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA MÉDICA NO PERCURSO 
A organização da prova disponibilizará aos participantes da corrida e da caminhada, apoio médico com 
ambulância na zona. Caso haja necessidade de continuidade do atendimento médico de emergência, este será 
efetuado no serviço nacional de saúde, sob a responsabilidade do mesmo. 

14. ACEITAÇÃO 
Ao se inscreverem, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou surgimento 
de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização. 

15. SEGUROS 
Todos os participantes, sem exceção, devem reunir as condições de saúde e psicológicas necessárias à prática 
desportiva, isentando a organização da prova, seus parceiros, apoiantes e órgãos públicos envolvidos de 
quaisquer responsabilidades. 

A organização da prova assegura aos inscritos um seguro de acidentes pessoais. 

A organização não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidas por este seguro. 

16. CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM 
O participante/encarregado de educação, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 
incondicional, à organização do evento os direitos de utilização da sua imagem tal como captada nas filmagens 
que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio. 

17. DIVERSOS 
Serão disponibilizados os balneários do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, para todos os atletas que queiram 
tomar duche após terminarem a sua prova. 

18. CASOS OMISSOS 
Todos os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela organização, com o apoio da Associação de 
Atletismo de Beja e do Conselho Regional de Arbitragem. 

 
A Organização 


