
 

     
 
 
 
 
 
 
COMUNICADO Nº 02/2023                                     Setúbal, 21/11/2022 
  

COMPETIÇÃO:  CAMPEONATO REGIONAL DE MARCHA ATLÉTICA EM ESTRADA (AS.A.S. - AAL E AAS) 

LOCAL: Avenida do Parque da Cidade - Barreiro 

DATA: 04 de Dezembro de 2022 

ORGANIZAÇÃO: Associação de Atletismo de Setúbal e Grupo Desportivo e Recreativo da Verderena 

APOIO: Câmara Municipal do Barreiro 

 
Nota Introdutória 

 
Relembramos que após a confirmação, caso algum atleta não possa comparecer, é possível REMOVER  

a confirmação dentro dos 90 minutos que antecedem a prova. 
 

Os escalões são os que estão em vigor a 01 de Janeiro de 2023. 
 

 
PROGRAMA – HORÁRIO 

 
      DATA: 04/Dezembro/2022 (Domingo) 

 

Camara 
chamada até 

Hora Distancia Escalão Género obs 

09:15 09:30 0.5 km Benj A M  
09:15 09:30 0.5 km Benj A F  
09:25 09:40 1 km Benj B M   

09:25 09:40 1 km Benj B F   

09:35 09:50 10 km Jun F  
09:35 09:50 10 km Sub23 F  
09:35 09:50 10 km Senior F  
09:35 09:50 5 km Vet M  M35-40-45-50-55-60-65-70+  

09:35 09:50 5 km Juv M   

10:20 10:35 3 km Inf M   

10:20 10:35 3 km Inf F   

10:20 10:35 2 km a) MF  Desporto adaptado/escalão unico 

10:50 11:05 10 km Jun M   

10:50 11:05 10 km Sub23 M   

10:50 11:05 10:50 Senior M   

10:50 11:05 5 km Vet F   F35-40-45-50-55-60-65-70+ 

10:50 11:05 5 km Juv F   

11:45 12:00 4 km Inic M   

11:45 12:00 4 km Inic F   

 
 

REGULAMENTO 
 

PARTICIPAÇÃO 
 
Os atletas federados, de outras Associações Regionais, podem participar extracompetição, devendo para o 
efeito proceder em conformidade com o previsto na circular n°03/2023 da AsAS datada a 02/11/2022. 
 



 

Esta competição destina-se a atletas em representação de clubes filiados ou como individuais, dos seguintes escalões: 

Benjamins B, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, Sub23, Seniores e Veteranos (35/40/45/50/55/60/65/70+). 

A prova de Benjamins A, realiza-se extracompetição, aberta a todos e é uma organização do GDR Verderenha.  

As inscrições devem ser feitas como se descrimina em: INSCRIÇÃO;  e o com regulamento pode ser consultado 
em:  www.gdrverderena.pt. 
 

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL 

Serão elaboradas classificações por escalão/género; Benjamins B, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, sub23, 

Séniores, Vet35, Vet40, Vet45, Vet50, Vet55, Vet60, Vet65 e Vet70+. 

CLASSIFICAÇÃO COLETIVA 

Elaborada a partir do somatório de todos os escalões etários masculinos e femininos indicados, com exceção do 
escalão de Benjamins B, atribuindo-se 5 pontos ao 1º classificado, 4 pontos ao 2º classificado … … … e 1 ponto 
ao 5º classificado. O clube que somar mais pontos será considerado vencedor. Os desempates nas classificações 
coletivas serão feitos a favor dos clubes que obtiverem mais primeiros lugares no conjunto das provas do 
programa. Se o empate subsistir, aplicar-se-á o mesmo critério em relação aos segundos lugares e assim 
sucessivamente. 
 

PRÉMIOS 

Taças aos 3 primeiros clubes no conjunto de todos os escalões e género. 

Medalhas aos 3 primeiros classificados de cada escalão/género 

IMPORTANTE 

A exemplo das edições anteriores a elaboração da classificação coletiva e respetiva cerimonia protocolar não se 

realizara na data da prova, pelos motivos já amplamente divulgados. 

INSCRIÇÃO 
As inscrições, dos atletas devem ser feitas pelos clubes ou atletas individuais através da plataforma 
https://fpacompeticoes.pt/ impreterivelmente ate as 23:59 horas da quinta-feira, dia 01 de Dezembro. 
 
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇOES 
As confirmações serão realizadas on-line e estarão disponíveis entre as 18:00 horas do dia 02 de Dezembro, 
Sexta-feira e noventa (90) minutos antes do inicio de cada prova, em https://fpacompeticoes.pt/ sendo 
necessário que cada clube ou atleta faca 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 
 
 
CASOS OMISSOS  

• Casos omissos serão resolvidos de acordo com o Manual Técnico da WA, Regulamento Geral de 
Competições e Regulamento Geral de Competições para Jovens da FPA. 

 
IMPORTANTE 

• Não são aceites inscrições ou confirmações de inscrições apos os prazos estipulados. 

• Os atletas participantes em qualquer das provas, devem primeiro dirigir-se à camara de chamada, de 
onde serão encaminhados para o local da partida. 

 
 

Diretor de Competição  
Pel’O Departamento Técnico 

da As.A.S. 
Delegado Técnico  

Árbitro/Árbitros  

 

http://www.gdrverderena.pt/
mailto:fpacompeticoes@fpatletismo.pt

