
 

     
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO Nº 35/2022               (RETIFICADO)                 Setúbal, 05/05/2022 
  

COMPETIÇÃO:  CAMPEONATO REGIONAL DE ESTRADA 
LOCAL: Foros de Amora – Cruz de Pau - Amora 
DATA: 15 de Maio de 2022 

ORGANIZAÇÃO: Clube Desportivo Recreativo Águias Unidas 
 
 
 
 
 

NOTA INTRODUTORIA 
 

Conforme informação veiculada no dia 10/03/2022, o CR Estrada realiza-se no próximo dia 15/05/2022, 
inserido no 40° JOVEMAIO, cujo regulamento se anexa. 
 

De forma a agilizar e simplificar o processo inerente as classificações, quer do 40° JOVEMAIO, quer do CR 
Estrada, solicitamos que os clubes/atletas realizem uma dupla inscrição: junto da organização do 40° 
JOVEMAIO, através de impresso próprio a enviar para o endereço mencionado no regulamento da 
competição; e na plataforma https://fpacompeticoes.pt/, de acordo com o regulamento que abaixo se 
transcreve. 
 

Mais informamos que a participação no CR Estrada, tanto individualmente como coletivamente não dispensa 
a inscrição prévia, conforme aqui se menciona. 
Os dorsais a utilizar são aqueles que forem fornecidos pela organização do 40° JOVEMAIO. 

 

Regulamento do CR de Estrada 

PARTICIPAÇÃO  
Só podem participar atletas federados dos escalões: júnior, sub23, sénior e veterano;  
 

CLASSIFICAÇÕES  
 

Haverá Classificação Individual e Coletiva;  
 

• A classificação coletiva para os escalões Veteranos, obedece ao seguinte critério: consideram-se os escalões 
V35/V40/V45/V50/V55/V60/V65/V70+, ao 1º class de cada escalão atribui-se 8 pontos, ao 2º class 7 pontos e 
assim sucessivamente. A ordenação dos clubes resulta do somatório dos pontos obtidos, atribuindo-se o 
1ºlugar ao clube que somar mais pontos, em cada um dos géneros; 
 

• A classificação coletiva para o escalão júnior, em ambos os géneros, obedece aos seguintes critérios: 
Pontuam os 4 melhores classificados de cada clube, por escalão etário, atribuindo-se 1ponto ao 1º classificado, 
2 pontos ao 2º e assim sucessivamente;  
Será vencedora a equipa que somar o menor número de pontos;  
Em caso de igualdade, ficará à frente o clube cujo 4º elemento tenha a melhor classificação  
 

• A classificação coletiva para o escalão sub23, em ambos os géneros, obedece aos seguintes critérios: 
Pontuam os 4 melhores classificados de cada clube, por escalão etário, atribuindo-se 1 ponto ao 1º 
classificado, 2 pontos ao 2º e assim sucessivamente;  
Será vencedora a equipa que somar o menor número de pontos;  
Em caso de igualdade, ficará à frente o clube cujo 4º elemento tenha a melhor classificação  
 

• A classificação coletiva para o escalão sénior, em ambos os géneros, obedece aos seguintes critérios: 
Pontuam os 4 melhores classificados de cada clube, por escalão etário, atribuindo-se 1 ponto ao 1º 
classificado, 2 pontos ao 2º e assim sucessivamente;  
Será vencedora a equipa que somar o menor número de pontos;  
Em caso de igualdade, ficará à frente o clube cujo 4º elemento tenha a melhor classificação; 
 
 
 
 

https://fpacompeticoes.pt/


 
 

IMPORTANTE 
 

• Atletas Veteranos – caso o clube pretenda utilizar atletas deste escalão para completar as suas equipas de 
seniores, devem esses atletas ao efetuarem a sua inscrição na plataforma https://fpacompeticoes.pt/ 
inscrever-se na prova destinada a seniores. Os atletas veteranos que optem por representar a equipa sénior 
não se classificam individualmente nem no escalão veterano nem no escalão sénior. 
 

• Os sub23 e os juniores, classificam-se individualmente no seu escalão e podem pontuar para a classificação 
coletiva de juniores, sub23 ou para a de Seniores. Caso optem por pontuar pela equipa sénior, devem efetuar 
a sua inscrição na plataforma https://fpacompeticoes.pt/ inscrever-se na prova destinada a seniores. 

 
As classificações Individuais e coletivas serão realizadas posteriormente, em tempo oportuno. 
Consequentemente a entrega dos prémios não se realizara na data da competição. 
 
PREMIOS 
 

Prémios Individuais 

• Medalhas aos 3 primeiros classificados de cada escalão/género. 
 

Prémios coletivos 

• Taças às equipas vencedoras de cada escalão/género (júnior, sub23 e sénior).  
 

Prémios coletivos em veteranos 

• Taças às equipas vencedoras em masculinos e em femininos. 
 

INSCRIÇÃO 
 

As inscrições, dos atletas participantes no OJR e dos atletas extra competição, devem ser feitas pelos clubes ou 
atletas individuais através da plataforma https://fpacompeticoes.pt/ impreterivelmente ate as 23:59 horas da 
quinta-feira, dia 12/05/2022. 
 

CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇOES 
 

Não é necessário efetuar a confirmação. 
 
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 apos os prazos estipulados. 
 

PROGRAMA HORÁRIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pel’O Departamento Técnico 
da As.A.S. 

  
  

     

9:30  10 Km  M  veterano 

9:30  10 Km  F veterano 

9:30  10 Km  M  junior 

9:30  10 Km  M  Sub23 

9:30  10 Km  F  junior  

9:30  10 Km  F  Sub23 

9:30  10 Km  M  senior 

9:30  10 Km  F  senior 


