
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA A HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS DE ATLETISMO  

NA VIA PÚBLICA / TAXAS  

 

Época Desportiva 2021/2022 

 

Dado o crescente número de provas de estrada que proliferam por todo o Distrito, é urgente o 

cumprimento da regulamentação de acordo com as normas em vigor conforme decretos-lei nº 

310/2002 de 18/12/02, nº 2-A/2005 de 24/03/2005 e nº 5/2007 de 16/01/2007. 

 

Por este motivo e cabendo à Associação de Atletismo de Setúbal a devida autorização (parecer 

técnico), todos os organizadores de provas de estrada deverão cumprir a regulamentação, o 

não cumprimento destas regras poderá implicar o impedimento da realização do evento. 

 

1 – PEDIDO 
 

- O pedido de homologação deverá ser feito por email dirigido à As.A.S., acompanhado do 

Regulamento da Prova que devem incluir as distâncias e os escalões etários dos 

participantes de acordo com as normas regulamentares em vigor; 

 

- Os pedidos deverão ser enviados à As.A.S. com, pelo menos, 30 dias de antecedência 

relativamente à data de realização da prova. 

 

2 – TAXAS 
 

Para deferimento do pedido de homologação, serão cobradas as seguintes taxas: 
 

(PROVAS COM INSCRIÇÕES - PAGAS) 
 

Clubes filiados na As.A.S (provas com taxa inscrição igual ou inferior a 3,50 €) 

desde que seja o próprio clube a organizar em exclusividade. 
120,00 € 

Clubes filiados na As.A.S (provas com taxa inscrição superior a 3,50 € até 5,00 €) 250,00 € 

Clubes filiados na As.A.S (provas com taxa inscrição superior a 5,00 € até 7,00 €) 400,00 € 

Clubes filiados na As.A.S (provas com taxa inscrição superior a 7,00 € até 10,00 €) 500,00 € 

Entidades não filiadas na As.A.S. 600,00 € 
 
 

(PROVAS COM INSCRIÇÕES - GRATUITAS) 
 

Clubes filiados na As.A.S com menos 15 atletas filiados 90,00 € 

Clubes filiados na As.A.S com 16 a 30 atletas filiados   60,00 € 

Clubes filiados na As.A.S com 31 a 50 atletas filiados  30,00 € 

Clubes filiados na As.A.S com 51 a 75 atletas filiados   Isento 

Clubes filiados na As.A.S com mais 75 atletas filiados Isento 

Entidades não filiadas na As.A.S 150,00 € 
 

 

NOTA: O não pedido de parecer técnico, implica a não cedência de juizes. 

 

913 231 824   - www.asasetubal.pt 



3 – AJUIZAMENTO 
 

O ajuizamento oficial das provas é da responsabilidade das entidades organizadoras, que 

podem solicitar apoio de juizes se assim o entenderem. 

 

Clubes filiados na As.A.S.  30,00 €/cada 

Entidades não filiadas na As.A.S. 50,00 €/cada 

 

NOTAS:  

a. A As.A.S. oferece 5 juízes aos clubes filiados com mais de 15 atletas que realizam provas de 

Pista ou jornadas do Troféu de Benjamins (na primeira prova); 
 

b. Se solicitarem mais juízes, serão pagos conforme a tabela acima. 

 

 

4 – APOIO LOGÍSTICO 
 

Clubes filiados na As.A.S.  25,00 €/cada 

Entidades não filiadas na As.A.S. 50,00 €/cada 

 

 

5 – TRANSPORTE DE JUIZES 
 

Os transportes dos juízes é da responsabilidade das entidades organizadoras, caso seja 

solicitado: 

 

Viatura (até 9 lugares) clubes filiados na As.A.S.  0,50 € / km + portagens 

Viatura (até 9 lugares) entidades não filiadas na As.A.S. 0,80 € / km + portagens 

 

 

6 - DEFERIMENTO 
 

A disponibilidade de cedência de juizes fica condicionada às necessidades da Associação em 

garantir o funcionamento das provas oficiais do Calendário Regional e mediante parecer do 

Conselho de Arbitragem da As.A.S.     

 

 

7 – FILIAÇÕES (TAXAS) 
 

Clubes  50,00 € 

Atletas Individuais 10,00 € 

Dorsal Extra - Atletas de outras Associações (por época) - 5,00 € 

Atletas dos escalões formação – Benjamins A 1,00 € 

Atletas dos escalões formação – Benjamins B 1,00 € 

Atletas dos escalões formação – Infantis 1,00 € 

Atletas dos escalões formação – Iniciados 1,50 € 

Atletas dos escalões formação – Juvenis 2,00 € 

Atletas do escalão de Juniores 2,50 € 

Atletas do escalão de Seniores 3,50 € 

Atletas dos escalões de Veteranos 7,00 € 

 
 

 

 

 
 

 



8 - ESCALÕES ETÁRIOS 
 

BBeennjjaammiinnss  AA  7 / 9 anos 

BBeennjjaammiinnss  BB  10 / 11 anos 

IInnffaannttiiss  12 / 13 anos 

IInniicciiaaddooss  14 / 15 anos 

JJuuvveenniiss  16 / 17 anos 

JJuunniioorreess  18 / 19 anos 

SSeenniioorreess  a partir dos 20 anos 

VVeetteerraannooss  No dia que completam 35 anos de idade 

 

- As atividades para os escalões de Benjamins fazem parte do Regulamento Geral de 

Competições da Federação Portuguesa de Atletismo, Artigo 10º: 
 

Ponto 1 - A participação dos atletas dos escalões de Benjamins A e Benjamins B terá 

características lúdicas e expressar-se-á através de formas jogadas. 
 

Ponto 2 - As actividades destes escalões que se propõe às Associações Distritais, aos clubes e 

às escolas não terá carácter competitivo, não participando estes atletas em torneios 

formais de Pista, de Corta-Mato e de Estrada. 
 

- Considerando as características psicológicas, fisiológicas e maturacionais dos jovens dos 

escalões de formação, recomendamos as seguintes distâncias: 
 

IINNFFAANNTTIISS  MMAASSCC..  FFEEMM..  

ESTRADA 2 km 2 km 

MARCHA 3 km 2 km 

CORTA-MATO 2,5 km 2 km 

IINNIICCIIAADDOOSS  MMAASSCC..  FFEEMM..  

ESTRADA 3,5 km 3,5 km 

MARCHA 5 km 4 km 

CORTA-MATO 3,5 km 3 km 

JJUUVVEENNIISS  MMAASSCC..  FFEEMM..  

ESTRADA 5 km 5 km 

MARCHA 10 km 5 km 

CORTA-MATO 5 km 4 km 

JJUUNNIIOORREESS  MMAASSCC..  FFEEMM..  

ESTRADA Meia-Maratona Meia-Maratona 

MARCHA 15 km 10 km 

CORTA-MATO 8 km 6 km 

SSEENNIIOORREESS  MMAASSCC..  FFEEMM..  

ESTRADA Todas as distâncias Todas as distâncias 

MARCHA 15 km; 20 km ou 30 km 5 km, 10 km ou 15 km 

CORTA-MATO 12 km 8 km 

 

NOTA - Todas as situações omissas serão resolvidas de acordo com o Regulamento Geral de 

Competições da Federação Portuguesa de Atletismo. 

 

Setúbal, 02 de Dezembro de 2021   Pel’A Direção     

       O Presidente  

  José Serrano  


