
 
 

 
 
 
 

Assunto: CROSS DE VAGOS 

        PROVAS EM OUTRAS ASSOCIAÇÔES 
        PARTICIPAÇÃO EM PROVAS NA ASSOCIAÇÃO DE BRAGA 
 

 
Comunicamos a todos os Clubes filiados e demais interessados que, o Cross de Vagos 

agendado para dia 09 de Fevereiro será anulado pelo facto do local onde a prova se realiza 

encontrar-se em obras de requalificação. 

 

PROVAS EM OUTRAS ASSOCIAÇÔES 

 

A Direção da Associação na sua reunião de 08 de Janeiro de 2014 deliberou entre outros 

assuntos e após consultar o seu corpo Técnico determinar o seguinte: 

1 – A Direção/Corpo Técnico dará deferimento a todos os pedidos de solicitações de 

participação de atletas dos seus Clubes filiados para competições em pista noutra Associação 

Distrital. 

2 – Quando na mesma data de pedidos se disputar Campeonato Distrital do próprio escalão, 

ou superior não dará autorização, para o qual possa participar, nas provas do respetivo calendário da 

Associação a que pertence. 

3 – Em dias de Campeonato Distrital de Marcha ou Estrada ou Cross, os atletas de outras 

especialidades poderão participar em provas noutras Associações. 

4 – Excetuam-se casos de interesse nacional como estágios, representação ou tentativas de 

recordes nacionais ou marcas muito próximas de mínimos para competições Internacionais. 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM PROVAS NA ASSOCIAÇÃO DE BRAGA 

 
 

Informamos os Clubes nossos filiados que deverão respeitar as condições específicas de cada 
comunicado da competição nomeadamente ao que concerne ás inscrições fora da Zona Norte, e que 
resumimos a seguir: 
 

Para os Atletas de Clubes exteriores à zona Norte, que pretendam solicitar a participação 

extracompetição deverão remeter via Associação regional o formulário Excel existente em 

www.aabraga.pt (em alternativa poderão enviar uma folha de Excel com os seguintes elementos, 

identificação do clube (sigla e descrição), e relativamente ao atleta o Nome, nº de BI, Data de 

Nascimento, prova e marca) 

As associações poderão ainda enviar as inscrições através do Programa ATLWIN, recorrendo ao 
módulo de PREPARAÇÂO DE COMPETIÇÃO, Inscrições, Fase de competição, Atualização, criando 
as inscrições que depois podem ser enviadas por ficheiro através da Opção: Inscrições, Fase de 
Competição, Envio de Inscrições a outras Associações Regionais. 

 

A Direção 
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