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Regulamento

I Dupla Légua de Ouro “Manos André”
Beja Atlético Clube

29 setembro 2019 (domingo) – 10:00h

1 – NOTA INTRODUTÓRIA 

          O Beja Atlético Clube organiza a competição desportiva denominada I Dupla 

Légua de Ouro «Manos André», a qual se realiza no próximo dia 29 de setembro de 

2019 (domingo), pelas 10 horas, em circuito urbano, na cidade de Beja. Integrada 

neste evento desportivo, decorrerá a I Caminhada denominada “Pelos Valores da 

Vida”.

2 – CARACTERIZAÇÃO

          A competição desportiva em causa, é uma prova de atletismo de estrada de 

carácter aberto, destinando-se a sensibilizar e aumentar a população para a prática 

da atividade física, dinamizando e diversificando a oferta desportiva da nossa 

cidade. É também um dos nossos objetivos dar a conhecer alguns dos espaços mais 

emblemáticos e históricos da cidade, bem como homenagear os «nossos» atletas e 

fundadores do clube Carlos André e Manuel André, os quais possuem inúmeros 

anos de dedicação à modalidade.

3 – PARTICIPAÇÃO

3.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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          Neste evento desportivo poderão participar atletas masculinos e femininos, 

populares ou federados, dos escalões de benjamim, infantil, iniciado, juvenil, júnior, 

sénior e veterano. 

          No que diz respeito á caminha a participação é aberta a todos os atletas 

sendo que a mesma é de caracter não competitivo. 

Não existe limite de inscrições quer para a prova competitiva, quer para a 

caminhada.

I DUPLA LÉGUA OURO «MANOS ANDRÉ»

Benjamins A 2010, 2011 e 2012

Benjamins B 2008 e 2009

Infantis 2006 e 2007

Iniciados 2004 e 2005

Juvenis 2002 e 2003

Juniores/Seniores De 2001 até aos 34 

anos

Veterano

s

M35 dos 35 aos 39 anos

M40 dos 40 aos 44 anos

M45 dos 45 aos 49 anos

M50 dos 50 aos 54 anos

M55 55 ou mais

Veteranas

F35 35 aos 44 anos

F45 45 aos 54 anos

F55 55 ou mais

3.2. ESCALÕES 

CAMINHADA

Prova

Aberta

- Sem Escalões 

- Lúdica 

- Não Cronometrada
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4 – SECRETARIADO

4.1. O secretariado estará aberto, no dia 28 de setembro das 10 horas até as 

18 Horas, na sede do Beja Atlético Clube, sito na Casa das Associações de 

Beja, Rua Professor Janeiro Acabado, s/n – Edifício do Instituto Português do 

Desporto e da Juventude.

4.2. No dia da competição, o secretariado, estará aberto a partir das 08 Horas, 

junto à partida, até 30 minutos antes da prova principal. 

5 – KIT DE PARTICIPAÇÃO/LEVANTAMENTO DE DORSAIS

DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019

- Das 10 Horas até ás 18 Horas no IPDJ de Beja, Sede do Beja Atlético Clube.

DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019

        - Das 08 Horas até 30 Minutos antes da partida principal, junto do pórtico das 

Partida

- A recolha do kit de participação em nome de outro participante pode ocorrer 

desde que seja apresentada a confirmação de inscrição.

6 – INSCRIÇÕES
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Provas Jovens:

          - As inscrições para as provas Jovens (até Juvenil inclusive) devem ser 

efetuadas com o preenchimento da ficha de inscrição e  enviadas, ou para a 

Associação de Atletismo de   Beja, para o e-mail atletismo.beja@gmail.com ou  por  

telefone/fax  284  325  447,  ou para o email bejaatleticoclube@gmail.com.

Prova Principal:

- As inscrições dos atletas a partir de juniores até veteranos são efetuadas na 

plataforma “acorrer” no endereço www.acorrer.pt, com um custo de 7,50 € 

por inscrição / atleta.

- Caminhada:

- As inscrições dos atletas para a caminhada são efetuadas na plataforma 

“acorrer” no endereço www.acorrer.pt, tal como a prova principal e tem um 

custo de 4,00 € por inscrição.

- Não se aceitam inscrições ou alterações na vertente competitiva após o 

término das inscrições – Dia 24 de Setembro de 2019.

- As inscrições para a caminhada poderão ser feitas até ao próprio dia sendo 

que após o termino das inscrições ficam sujeitas á falta do Kit de Participação. 

7 – PROGRAMA HORÁRIO 

08H00 – Abertura do Secretariado

09H30 – Concentração dos Atletas

10H00 – Inicio das Provas Jovens

mailto:atletismo.beja@gmail.com
mailto:bejaatleticoclube@gmail.com
http://www.acorrer.pt
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Benjamim A – 500m

Benjamim B – 500m

Infantil – 1000m – 1 Volta

Iniciado – 2000m – 2 Voltas

Juvenil – 3000m – 3 Voltas

11H00 – Inicio da Prova Principal

Circuito Urbano com 5Km – 2 Voltas 

12H30 – Entrega de Prémios

8 – DURAÇÃO DA COMKPETIÇÃO

A prova tem como duração máxima três horas após o início, terminando às 

13h00. Após esse período, as autoridades competentes restabelecem a 

circulação automóvel.

9 – CLASSIFICAÇÕES

- Haverá uma classificação individual e uma classificação coletiva. 

- Nas provas em que os escalões participem em conjunto, a classificação será 

separada. Para a classificação coletiva, pontuam os 10 primeiros atletas, de cada 

escalão e género, sendo atribuídos 10 pontos ao 1º. Classificado, 9 ao 2º., 

e assim sucessivamente.

10 – PRÉMIOS

A entrega de prémios será realizada na cerimónia final, onde serão 

premiados com trofeus os 3 melhores atletas de todos os escalões, excetuando os 

escalões Benjamins.
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Tabela de Prémios Monetários:

Geral 

Masculin

a

Geral 

Feminina

Juniores/

Seniores 
(M/F)

Veteranos

*
(M/F)

Equipas

1º 100 100 50 50 100

2º 75 75 30 25 75

3º 50 50 20 15 50

4º 30 30

5º 20 20

* Os prémios monetários para os Veteranos (M/F) são entregues por sub-escalão.

11 – ABASTECIMENTOS

- Haverá lugar a um posto abastecimento liquido aos 5 Km de prova, bem como 

apoio na zona de chegada. É proibido todo e qualquer abastecimento a atletas fora 

das zonas estabelecidas para o efeito. 

12 – BANHOS

- Complexo Desportivo Fernando Mamede, localizado na Rua 1º de Maio em Beja. 

13 – ASSISTENCIA

- Estará disponível um veiculo dos Bombeiros Voluntários de Beja para primeira 

assistência aos atletas.

14 – COMPORTAMENTOS ANTIDESPORTIVOS
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Serão desqualificados todos os atletas que:

• Não efetuem o controlo de partida;

• Não cumpram o percurso na sua totalidade;

• Não levem o dorsal ao peito e bem visível durante a prova;

• Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição;

• Não respeitem as instruções da organização;

• Corram com mais do que 1dorsal;

• Corram com o dorsal de outro atleta;

• Se façam acompanhar por qualquer veículo com ou sem motor;

• Adotem um comportamento incorreto para com a organização, 

adversário  ou público em geral, implicará a sua imediata desclassificação;

15 – ACEITAÇÃO REGULAMENTAR

- A aceitação do presente regulamento traduz, obrigatoriamente, que o praticante 

autoriza a organização da prova à gravação total ou parcial da sua participação na 

mesma.

- Os casos omissos serão resolvidos pela Organização do evento de acordo com as 

normas e regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo em vigor.  

16 – RECLAMAÇÕES 

- Quaisquer  reclamações  ou protestos  deverão  ser  apresentadas  por  escrito,  

dirigido à  direção da prova, até 20 minutos após o termo da mesma, juntamente 

com a quantia de 50€, a qual será devolvida se o protesto for considerado deferido.

17 – CANCELAMENTOS DO EVENTO
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- O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização, 

tais como catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as 

vias de circulação de trânsito, impossibilidade de usar telecomunicações, estrições 

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.

18 – DIRECÇÃO DA PROVA

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.

19 – CONTACTOS

BEJA ATLÉTICO CLUBE

Rua Prof. Janeiro Acabado (IPDJ) 7800-506 Beja

E-Mail: bejaatleticoclube@gmail.com

Tel: 925369540 (João Cruz) / 967289774 (Carlos Papacinza)

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA

Rua Pablo Neruda, n.º1A 7800-327 Beja

E-Mail: atletismo.beja@gmail.com 

Telf/Fax: 284 325 447

ACORRER

Site: www.acorrer.pt (Inscrições)
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