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1 – PROTOCOLO EQUIPAMENTOS MARCA JOMA 

 

Comunicamos a todos os Clubes filiados e demais interessados que a Associação de Atletismo 

de Aveiro deliberou revogar o protocolo com a Firma Five Zone (marca JOMA), pelo motivo da 

mesma ter incumprido o protocolado com esta Associação, no que respeita a equipamentos de 

Selecção e às condições preferenciais a favor dos Clubes Filiados. 

 

2 – GRANDE PREMIO CANCELADO 

XXXVI Grande Prémio do Grupo Desportivo Lourocoop, agendado para o dia 7 de Abril de 

2013, não se realiza por falta de apoios das entidades oficiais. 

 

3 – SECRETARIA SERVIÇOS/ADMINISTRATIVOS 

Informamos todos os Clubes que a secretaria da Associação A. De Aveiro às Segundas-feiras 

se encontra encerrada para atendimento a partir de 18 de Março de 2013, devido ao fluxo de 

serviço durante os fins-de-semana. 

 

4 – INSCRIÇÕES/COMPETIÇÕES NACIONAIS 

Alertamos os Clubes filiados que a sua inscrição ou dos seus atletas para qualquer competição 

a nível Nacional deverá ser efectuada de acordo com Regulamento Geral de Competições 

da FPA. Estabelece o artigo 1º deste regulamento, que as inscrições para qualquer prova de 

carácter individual ou com classificação simultaneamente individual e colectiva, organizada 

pela FPA, terão de dar obrigatoriamente entrada na FPA, via Associações Distritais, até 9 

dias úteis antes da data da primeira ou única jornada da respectiva competição. 

Relativamente aos atletas que consigam mínimos após o prazo anteriormente indicado, e até 6 

dias antes do início da competição, serão autorizados a inscrever-se até 5 dias antes desse 

início.  

 

5 – NORMAS ADMINISTRATIVAS 

Fazemos comunicar a todos os Clubes filiados que, as normas administrativas da A.A.A. foram 

oficialmente colocadas à votação na Assembleia Geral de 08/03/2013 e aprovadas pelos 

Clubes presentes. 

As normas vão estar disponibilizadas no site da Associação e compreendem os procedimentos 

a ter com: 

 

- Filiação de Clubes 

- Taxas de Provas 

- Regulamento tipo para Grandes Prémios, Montanha, Corta-mato, 

Pista Coberta, Ar-livre e Meetings. 

- Outras informações 

 

6 – PROGRAMAS/HORÁRIOS 

Informamos todos os Clubes nossos filiados que, a partir de Abril de 2013, todas as 

competições a realizar na jurisdição da A.A. de Aveiro terão os seus programas/horários na 

página da Associação para consulta, fazendo-se ainda a divulgação por e-mail para os 

endereços dos electrónicos indicados. 

 
 

A Direção 

 
 


