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XXIII CAMPEONATOS DO ALENTEJO DE 
PISTA 

 

A Associação de Atletismo de Beja, com o apoio logístico da Câmara Municipal de 

Beja e a colaboração da Associação de Atletismo de Évora, vai realizar no dia 10 

de Junho de 2021 na Pista de Atletismo Fernando Mamede em Beja, os 

Campeonatos do Alentejo de Pista, com o seguinte e programa-horário: 

 

NORMAS REGULAMENTARES 

1 – Podem participar atletas masculinos e femininos dos escalões de Juvenis, 

Juniores, Séniores e Veteranos, que se enquadrem nas seguintes situações: 

a) Sejam Portugueses e estejam filiados numa das 3 Associações 

Alentejanas. 

b) Sejam Estrangeiros e estejam filiados numa das 3 Associações 

Alentejanas. 

Quinta-feira – 10 de Junho de 2021 – Beja 
Concentração – 09H30 

Câmara 
de 

Chamadas 

Entrada 
em Pista 

Hora da 
Prova 

Prova Escalões 

09H30 09H40 10H00 Salto em Altura Abs/Masc 

09H30 09H40 10H00 Peso (7,260kg/4kg) Abs Masc/Fem 

09H40 09H50 10H00 100 M/Barreiras (0.84) Abs/Fem 

09H55 10H05 10H15 110 M/Barreiras (1.06) Abs/Masc 

10H10 10H20 10H30 5.000 Metros Abs Masc/Fem 

10H40 10H50 11H00 1.500 Metros Abs Masc/Fem 

10H50 11H00 11H10 100 Metros Abs/Fem 

10H45 10H55 11H15 Dardo (800g/600g) Abs Masc/Fem 

10H45 10H55 11H15 Salto em Altura Abs/Fem 

11H00 11H10 11H20 100 Metros Abs/Masc 

11H10 11H20 11H30 800 Metros Abs/Fem 

11H20 11H30 11H40 800 Metros Abs/Masc 

11H30 11H40 11H50 200 Metros Abs/Fem 

11H40 11H50 12H00 200 Metros Abs/Masc 

11H45 11H55 12H15 Comprimento Abs Masc/Fem 

11H50 12H00 12H15 4x400 Metros Abs/Fem 

12H05 12H15 12H30 4x400 Metros Abs/Masc 

Comunicado nº. 14/2021              28 de Maio de 2021 
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Os atletas estrangeiros com mais de 18 anos, para terem direito aos prémios e 

títulos do Campeonato do Alentejo, terão de satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Estar filiado numa das 3 Associações Regionais nas 2 épocas anteriores, e 

terem competido, nessas duas épocas pelos respetivos clubes. 

b) Para a classificação coletiva, podem contar, no máximo, dois atletas 

estrangeiros filiados numa das 3 Associações, de acordo com o género. 

2 – Cada atleta só poderá participar num máximo de 2 provas, mais a estafeta. 

3 – Os atletas do escalão de Juvenis que participem em corridas de distância 

igual ou superior a 300 metros, não poderão participar noutra corrida/prova, que 

se efetue a seguir a esta. 

Os Juvenis, não poderão participar na prova de 5.000 Metros, nem no 

Lançamento do Peso (7,260kg). 

Os atletas do escalão Juniores que participem em corridas de distância igual ou 

superior a 1.500 Metros, não poderão participar noutra corrida/prova, que se 

efetue a seguir a esta. 

 

4 – INSCRIÇÕES: Devem ser feitas pelos clubes ou atletas 

individuais através da plataforma https://fpacompeticoes.pt 

impreterivelmente até às 23:59 horas da terça-feira, dia 08.06.2021.  

 

As confirmações serão realizadas on-line e estarão disponíveis 

entre as 12:00 horas do dia 09, quarta-feira e terminam 

1Hora antes do início da actividade em 

https://fpacompeticoes.pt/ sendo necessário que cada clube ou 

atleta faça o seu login para o efeito. Os atletas poderão também fazer 

a confirmação da sua prova através do seu número de documento de 

identificação. 

Os clubes que ainda não possuem as credenciais de acesso a esta 

plataforma deverão enviar os seguintes dados: sigla, nome e email do 

responsável do clube para fpacompeticoes@fpatletismo.pt. 

5 – Classificações 

Nestes Campeonatos haverá classificação Individual e Coletiva. 

Para a classificação coletiva contam os 8 primeiros classificados em cada prova, 

pontuando o 1º com 8 pontos, o 2º. com 7 e assim sucessivamente até ao 8º. que 
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pontua 1 ponto. 

Apenas poderão pontuar 3 atletas por clube/disciplina. 

Será Campeão do Alentejo de Pista, o clube que obtiver maior pontuação. 

Haverá classificação coletiva masculina e feminina separadamente. 

6 – Prémios – Individuais – Medalhões aos 3 primeiros classificados em cada 

prova 

Coletivos – Taças às 3 primeiras equipas masculinas e femininas. 

8 – Oficiais Técnicos da Competição 

Diretor da Competição Gonçalo Cruz – DTR AA Beja 

Delegados Técnicos 
Gonçalo Cruz – DTR AA Beja 

João Ferrão – DTR AA Évora 

Delegados da Organização Rosário Figueira – Presidente da AA Beja 

Diretor de Reunião João Batista 

Árbitro Luís Abegão 

Júri de Apelo 

Gonçalo Cruz – DTR AABeja 

Rosário Figueira – Presidente da AA Beja 

Carlos Reforço – Presidente da AA Évora 

 

9 – Os casos omissos, serão resolvidos, pela organização, em conformidade com 

o Regulamento Geral de Competições da FPA. 

10 – Procedimento para Autorização de Participação em 

Competições da AABEJA 

A participação nas competições da Associação de Atletismo de Beja está sujeita 

a vários procedimentos, nomeadamente: 

 Inscrição dentro da data-limite de inscrição; 

 As inscrições são validadas em função das respetivas cotas; 

 Não são aceites inscrições, após a data-limite de inscrição; 

 Não são aceites inscrições no dia da prova; 

 Não são aceites inscrições à hora; 

 Obrigatoriedade de assinar o Termo de Responsabilidade, tanto para 

atletas menores ou maiores de 18 anos; 

 O Clube deve enviar obrigatoriamente o formulário de equipa com os 

dados completos de todos os participantes por e-mail até à véspera da 

competição para a Associação. 

 Apenas será autorizada a entrada na área de competição, dos elementos 

constantes no formulário da equipa, sendo autorizada a entrada de dois 

técnicos/delegados por equipa. 

 O Plano de Contingência deverá ser respeitado por todos os elementos 

que forem autorizados a entrar na área da competição.  
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Documentos Anexos 

 Formulário de Equipa 

 Termo de Responsabilidade. 

 

A Associação de Atletismo de Beja 
O DTR 
Gonçalo Cruz 
 

 

 


