
 

 

Assuntos: DORSAIS 2015 

            TEMPOS FALSEADOS NAS FICHAS DE INSCRIÇÃO 

            INSCRIÇÕES CAMPEONATOS NACIONAIS 

            INSCRIÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES 

            CAMPEONATO DISTRITAL DE ESTRADA 
 

Comunicamos a todos os Clubes filiados e de mais interessados do seguinte: 
 
DORSAIS ÉPOCA 2014/2015 
Os dorsais atribuídos a cada atleta para 2015 são para uso exclusivo em competições 
organizadas pela Associação de Atletismo de Aveiro, nas provas de pista ar-livre, 
campeonato de estrada, estrada/marcha, montanha e corta-mato. 
A responsabilidade será dos Clubes filiados perante os seus atletas da sua presença com o 
dorsal. 
Não é autorizado a presença na linha de partida com dorsais feitos manualmente e a 
alternativa de recorrer ao secretariado somente serão atendidos se houver possibilidade 
técnica. 
 
TEMPOS FALSEADOS NAS FICHAS DE INSCRIÇÃO 
No fim-de-semana 3/4 de Janeiro, no decorrer dos Campeonatos Distritais de Juvenis, 
foram detetados atletas a participar em determinadas provas com marcas que os próprios 
atletas nunca tinham realizado, prejudicando atletas no sorteio das pistas e pela luta dos 
primeiros lugares. 
O desporto tem que funcionar com rigor e verdade, pelo que se solicita um maior 
rigor no processo de inscrição. 
 
INSCRIÇÕES EM CAMPEONATOS NACIONAIS 
As inscrições para os campeonatos nacionais, seja qual for a vertente da competição, terão 
que dar entrada na Associação de Atletismo de Aveiro até quarta-feira da semana anterior 
ao evento (9 dias), para que não sejam criadas situações desagradáveis perante a 
Federação Portuguesa de Atletismo. 
Assistiu-se na primeira inscrição a nível nacional para a competição de estrada que, 
somente quatro clubes cumpriram o estipulado. Situação que possivelmente serão aceites 
com muita insistência da A.A. de Aveiro que nada favorece esta Instituição. 
 
INSCRIÇÕES EM OUTRAS ASSOCIAÇÕES 
A Associação tem sido confrontada por algumas das nossas congéneres de pedidos irem 
em duplicado e triplicado do mesmo clube. 
Assim, a partir desta data os pedidos para participarem em provas em outras Associações 
terão que dar entrada num único pacote e até quarta-feira anterior à prova. 
 
CAMPEONATO DISTRITAL DE ESTRADA 
A participação no campeonato distrital de estrada em simultâneo com o 32º. Grande 
Prémio da A.C.D. “Os Ílhavos”, os atletas terão que se apresentar com o dorsal atribuído 
para 2015 colocando na frente o dorsal da organização e nas costas o da Associação. 
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