
17.º Grande Premio de Atletismo 

Vila de Mozelos 
 

A Juventude Atlética Mozelense e a Junta de Freguesia de Mozelos têm o gosto de 
convidar os atletas da vossa coletividade para o 17.º GRANDE PRÉMIO DE 
ATLETISMO VILA DE MOZELOS. 

A prova terá lugar no dia 22 de maio de 2016, pelas 9h, e decorrerá nas ruas da vila de 
Mozelos, de acordo com o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

Artigo 1.º 

A Juventude Atlética Mozelense leva a efeito, no próximo dia 22 de maio de 2016, uma 

prova de atletismo denominada “17.º Grande Prémio de Atletismo Vila de Mozelos”, 

com o seguinte programa horário: 

 

Hora Escalão Sexo Ano ( Nasc ) Distancia ( M ) 

9h00 Infantis  Femininos 2003/2004 1750 m 

9h10 Infantis  Masculinos 2003/2004 1750 m 

9h20 Iniciados  Femininos 2001/2002 2650 m 

9h35 Iniciados Masculinos 2001/2002 2650 m 

9h50 Benjamins  Femininos 2005/2006 700 m 

10h00 Benjamins Masculinos 2005/2006 700 m 

10h10 Caminhada   700 m  

10h15 Juvenis Masculinos 1999/2000 4250 m 

10h15 Juvenis Femininos 1999/2000 4250 m 

10h45 

Juniores, 

Séniores e 

Veteranos  

Femininos 

1997/1998 

1996 até 39 anos 

40 anos ou mais 

8500 m  

10h45 

Juniores, 

Séniores e 

Veteranos 

Masculinos 

1997/1998 

1996 até 39 anos 

40 anos ou mais 

8500 m 

11h30 Entrega de Prémios 

 

Artigo 2.º 

Para as inscrições de atletas juniores, séniores e veteranos o custo é de 5 euros até ao dia 
8 de maio e até ao dia 19 de maio 7,5 euros. Não são aceites inscrições depois do dia 19 
de maio. 



Para os restantes escalões as inscrições são gratuitas. 
Na caminhada, a inscrição poderá ser realizado no dia da prova e terá o custo de 2 euros. 
Todas devem dar entrada por escrito até ao dia 19 de maio de 2016 com o nome dos 
atletas, data de nascimento, nome e endereço do clube, escalão etário e respetiva prova 
de pagamento. 
Deve utilizar a referência MB gerada pelo sistema para pagamento da taxa de 
inscrição. Após 72 horas da inscrição se a entidade organizadora não receber o 
comprovativo de pagamento a inscrição será anulada.  

As inscrições devem ser realizadas em: 

www.lap2go.com 
 

Artigo 3.º 
A organização tem um seguro desportivo a favor dos participantes não federados, (decreto 
lei nº 146, de 26 de Abril de 1993). Este seguro abrange os atletas que na inscrição 
declarem não estar abrangidos por seguro desportivo.  
O seguro de provas desportivas cobre os riscos de morte ou invalidez permanente bem 
como despesas de tratamento constantes na referida apólice. 
 

Artigo 4.º 
Cada clube poderá inscrever por prova uma só equipa com um número ilimitado de 
atletas. 
Nota: A inscrição de atletas veteranos deve incluir, obrigatoriamente, a data de 
nascimento. São considerados veteranos os atletas masculinos e femininos que ao dia da 
prova tenham completado no mínimo 40 anos de idade. 
 

Artigo 5.º 
Os atletas correm juntos mas com classificações separadas em cada escalão e sexo. 

Artigo 6.º 
Oferta de t-shirts técnicas (prova principal), água, saco e outras surpresas a todos os 
atletas que concluírem a prova. 

 
Artigo 7.º 

As partidas e chegadas serão junto à junta de freguesia, exceto a partida da prova dos 
benjamins que será realizada junto à padaria Cruzeiro tendo como chegada a junta de 
freguesia. 

Artigo 8.º 
Nas corridas do programa poderão participar atletas Federados, Populares, Inatel, Casa 
do Povo, Escolas, Bombeiros, etc. 
 

Artigo 9.º 



A organização tem garantido as forças de ordem pública (GNR) no sentido de controlar 
o trânsito das ruas onde se desenrolem as provas. 
 

Artigo 10.º 
 Os atletas que prejudiquem intencionalmente os adversários serão imediatamente 
desclassificados. 
 

Artigo 11.º 
 Compete aos fiscais dos percursos, juízes da partida e chegada, anotarem e 
desclassificarem os atletas infratores. 
 

Artigo 12.º 
 O júri da prova será da responsabilidade da comissão de juízes e cronometristas da 
Associação de Atletismo de Aveiro. 
 

Artigo 13.º 
 Não é permitido acompanhar os atletas em prova, usando qualquer veículo ou a pé, sob 
pena de desclassificação imediata do atleta em causa.  
 

Artigo 14.º 
Todos os atletas na chegada à meta devem ser portadores de dorsal no local certo (peito) 
devendo percorrer na totalidade do funil sem se deixarem ultrapassar depois da linha de 
meta pois poderão ser prejudicados, cabendo-lhes toda a responsabilidade.  
 

Artigo 15.º 
Quaisquer reclamações ou protestos terão de ser apresentados por escrito 
obrigatoriamente em papel timbrado do clube que apresente o protesto, ao júri da prova 
até dez minutos após o fim da mesma, juntamente coma importância de 50 euros, a qual 
será devolvida se o protesto for julgado precedente. 
 

Artigo 16.º 
Os atletas devem ser portadores do Bilhete de Identidade para caso de dúvida ou protesto, 
poderem ser identificados. É ainda obrigatória a apresentação do B.I. todos os atletas que 
tiverem direito a prémios utilitários ou monetários. 
 

Artigo 17.º 
 Os atletas devem apresentar- se no local de partida antes 10 minutos do início das 
respetivas provas (com o dorsal devidamente colocado no peito). 
 

Artigo 18.º 
 Haverá classificações individuais e coletivas, saindo em cada prova a equipa que obtiver 
maior número de pontos, contando com o somatório dos dez primeiros atletas de cada 
equipa. Em caso de empate será vencedora a equipa que obtiver o décimo atleta melhor 
classificado. Haverá prémios individuais e coletivos.  



 
  Nota: Haverá classificação individual em todas as provas. Coletivamente será apurada 
uma classificação jovem composta pelos somatórios dos dez primeiros lugares dos 
escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados, e Juvenis, Mas/Fem, e outra Classificação 
Sénior com os escalões de Juniores, Seniores, Veteranos, Mas/Fem, saindo vencedora a 
equipa que obter maior número de pontos. Para as primeiras cinco equipas, de acordo 
com a seguinte tabela:    
 

 

 

 

 

 

Artigo 19º - Haverá prémios monetários para a classificação individual e coletiva, em 
várias categorias (ver tabela). E ainda outros prémios, referentes à classificação individual 
abaixo descritos, neste regulamento. 
 

Lista de prémios: 

Prémios Monetários Individual 

Lugar Jun/Sén 
Masc. 

Jun/Sén 
Fem. 

Vet. 
Fem. 

Vet. 
Masc. I 

Vet. 
Masc. 

II 

Vet. 
Masc. 

III 

Vet. 
Masc. 

IV 

Vet. 
Masc. 

V 
1.º 100 100 50 50 50 50 50 50 
2.º 80 80 30 30 30 30 30 30 
3.º 60 60 20 20 20 20 20 20 
4.º 40 40 10 10 10 10 10 10 
5.º 30 30 5 5 5 5 5 5 
6.º 25 25       
7.º 20 20       
8.º 15 15       
9.º 10 10       
10.º 5 5       

 

 

Classificação 
por escalão 
 

Pontos 

 1º 10 Pontos 
2º 9 Pontos 
3º 8 Pontos 
4º 7 Pontos 
5º 6 Pontos 
6º 5 Pontos 
7º 4 Pontos 
8º 3 Pontos 
9º 2 Pontos 
10º 1 Pontos 



Prémios Monetários Coletivos 
 Jovem Sénior 

1.º 50 50 
2.º 40 40 
3.º 30 30 
4.º 20 20 
5.º 10 10 

 

- Há troféus para os primeiros três classificados de cada escalão. 

- Oferta de t-shirt técnica (prova principal), água, saco e outras surpresas a todos os 

atletas que concluírem a prova 

Escalões de Veteranos (por sexo/ idade) 
Veteranos (F) – 40 ou mais anos Veteranos 3 (M) – 50 a 54 anos 

Veteranos 1 (M) – 40 a 44 anos Veteranos 4 (M) – 55 a 59 anos 

Veteranos 2 (M) – 45 a 49 anos Veteranos 5 (M) – 60 ou mais anos 

 
 
 
  


