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Regulamento 

1 – A Associação de Atletismo de Aveiro e a Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça 

(ADREP) organizam o Campeonato Regional de Estrada, inserido no 17º. Grande Prémio de Atletismo, no 

dia 09 de Dezembro de 2018. 

2 – O Campeonato Distrital de Estrada destina-se a atletas Masculinos e Femininos dos escalões de Juniores 

e Seniores/Veteranos, inscritos em Clubes filiados na Associação de Atletismo de Aveiro. 

3 – As inscrições devem ser feitas para o Clube organizador/Associação Desportiva Recreativa e Educativa 

da Palhaça (ADREP), sendo para efeitos do Campeonato Distrital considerados apenas os atletas 

efetivamente filiados na Associação de Atletismo de Aveiro época 2018/2019. (e-mail; 

adrepatletismo@sapo.pt) 

4 – Conforme aprovação em Assembleia Geral da A.A. de Aveiro de 28 de Março de 2014, pelos Clubes 

filiados, relativamente à proposta apresentada pela Direção com referência aos Campeonatos de Estrada, 

Estrada/Marcha e Montanha. 

Os atletas Juniores, Seniores e Veteranos filiados na Associação de Atletismo de Aveiro, que participem 

nestes Campeonatos e organizados por Clubes nossos filiados, paguem uma taxa de inscrição à 

organização/Clube, até ao limite de dois euros por atleta dos escalões indicados. 

Nota: Para efeitos de Campeonato Distrital de Estrada da Associação de Atletismo de 

Aveiro, os atletas nascidos em 2001 serão considerados como atletas do escalão de 

juniores. Contudo, estes atletas, se assim o preferirem, poderão participar na prova de 

juvenis do Grande Prémio, devendo para tal fazer menção a essa intenção no ato da 

inscrição. 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO 
Campeonato Distrital de Estrada 

17º. Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça 
Domingo, 09 de Dezembro de 2018 

 

 

10H45 Juniores a Veteranos Fem./Masc 10.000 M Campeonato Distrital de Estrada 

Atenção: 
Atletas participantes no Campeonato Distrital de Estrada da AAAveiro, terão que  se apresentar com 

dois dorsais. 

Na frente o dorsal da organização do 17º.Grande Prémio em Atletismo “Vila 

da Palhaça”. 

Nas costas o Dorsal da AA Aveiro para 2019 

https://www.adrep.pt/


 

5 - Serão elaboradas classificações individuais e coletivas masculinos e femininos. Das classificações 

individuais serão extraídos os pódios para Sub/23. 

6 – Para efeitos de classificação coletiva serão considerados os quatro (4) primeiros atletas de cada equipa. 

Os desempates serão feitos a favor da equipa que tenha o quarto atleta melhor classificado. 

7 – Prémios: Medalhas aos três (3) primeiros atletas Sub/23 e Seniores Femininos e Masculinos. 

Troféus às três (3) primeiras equipas Femininas e Masculinos. 
 

8 – Delegado Técnico: Mário Cordeiro 


