
REGULAMENTO
Camp. Nacional Veteranos 5.000 e 10.000mts 2021

____________________________________________________________________________________
I – Introdução

O Campeonato Nacional de Veteranos de 5.000 metros e de 10.000 metros irá realizar-se no dia 09 de outubro

de 2021 (sábado) no Estádio Nacional, em Lisboa.

II – Participação

Esta competição destina-se a atletas femininos e masculinos com idade igual ou superior a 35 anos, desde que

se encontrem filiados na FPA. Os escalões a considerar para esta competição, terão em conta a idade dos

atletas no dia da competição e serão agrupados, a partir dos 35 anos, de cinco em cinco anos, por género

(escalões definidos pela IAAF/WMA).

III – Programa Horário

O Campeonato é disputado em uma só jornada, de acordo com o programa horário e detalhes apresentados

abaixo (provisório), que servirão de referência até ao fim das inscrições, podendo posteriormente sofrer

adaptações em função do número de participantes inscritos em cada prova. Sempre que possível os atletas do

mesmo escalão serão colocados juntos na mesma série.

Nos casos em que num só escalão o número de atletas seja superior ao número máximo ideal, os atletas deste

escalão serão agrupados por tempos, de acordo com o definido abaixo:

● Os tempos mais lentos disputarão a primeira série e os mais rápidos, as séries seguintes;

● A ordem das séries será dos escalões mais velhos, em primeiro, e os mais novos por último;

● As séries femininas serão as primeiras a serem disputadas.

Programa Horário

09 de  Outubro
Hora Prev. Prova Escalão Sexo Obs.

09.30 5.000 m todos Fem.
11:00 5.000 m todos Masc.

 
14.30 10.000 m Todos Fem.  
16h30 10.000 m Todos Masc.

IV – Inscrições

As inscrições terão de ser feitas única e exclusivamente no site da ANAV (https://anavportugal.pt),

impreterivelmente até às 23h59m do dia 04 de outubro. Cada atleta só poderá inscrever-se numa das provas e
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Cada clube pode inscrever um número ilimitado de atletas. A inscrição terá um valor de 3,00€ (três euros) por

prova.

V – Classificações

Existirão classificações individuais por escalão etário e género e classificações Coletivas por género, no

somatório das duas distâncias. Estas serão obtidas através do sistema de pontuação dos 8 melhores atletas de

cada género e escalão, atribuindo-se ao 1º classificado 8 pontos, ao 2º classificado 7 pontos. Efetuado o

somatório dos pontos dos atletas, vencerá o Clube que obtiver maior pontuação. Os casos de empate serão

decididos a favor dos clubes que obtiverem mais primeiros lugares no conjunto das provas do programa

completo. Caso o empate subsista, aplicar-se-á o mesmo critério em relação aos segundos lugares, e assim

sucessivamente, até ao desempate.

VI – Prémios

Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados de cada escalão etário e género e troféus às 3

primeiras equipas em cada género.

VII – Direção Técnica

A coordenação do evento estará sob responsabilidade da Direção da ANAV. O ajuizamento é da
responsabilidade da Associação de Atletismo de Lisboa.

VIII - Condições de Acesso /normas segurança

As normas de segurança no âmbito do COVID-19, deverão ser cumpridas na íntegra de acordo com as
orientações da DGS à data da realização do campeonato.
Para todos os participantes que queiram aceder ao recinto desportivo (pista/bancada) devem se fazer

acompanhar de Certificado Digital ou Teste COVID-NEGATIVO à entrada da pista.

IX – Outros

O participante, ao proceder à inscrição nesta competição, autoriza a cedência, de forma gratuita e

incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada em filmagens ou fotografias que terão lugar

durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais da competição.

X – Alterações

Quaisquer alterações que sejam necessárias introduzir após a divulgação do presente regulamento, serão

divulgadas exclusivamente no site da ANAV (https://anavportugal.pt), na página do Facebook, e na

documentação entregue antes com os dorsais.
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