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A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE S. MIGUEL, VEM POR ESTE MEIO COMUNICAR AOS CLUBES, ÓRGÃOS 

DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DEMAIS INTERESSADOS O SEGUINTE: 
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ATIVIDADE COMPETITIVA 
 
 

1. 4º Grande Prémio de Ponta Garça 

No próximo dia 06 de novembro de 2022, pelas 10:30 horas, realizar-se-á o 4º 

Grande Prémio de Ponta Garça. Na prova poderão participar atletas de todos os 

escalões etários. É uma prova do calendário desta Associação integrado no 

Campeonato de Estrada e aberto a todos que nela quiserem participar. As inscrições 

serão via página da AASM, email ou Clube até sexta-feira dia 04 de novembro. 

Concentração junto à Igreja de Ponta Garça. (Regulamento em anexo). 

 

 

2. 1º Corta-mato da AASM 

No próximo dia 13 (domingo) de novembro de 2022, pelas 10:30 horas, no Parque 

Urbano da Cidade de Ponta Delgada, realizar-se-á o 1º Corta-mato da AASM. Na 

prova poderão participar atletas de todos os escalões etários. É uma prova do 

calendário desta Associação integrado no Campeonato de Corta-mato e aberto a 

todos que queiram participar. As inscrições serão via página da AASM ou email até 

sexta-feira dia 10 de novembro. (Regulamento em anexo). 

 

 

 

3. IX Corrida Noturna Juventude Ilha Verde/ S. José 

No próximo dia 19 de novembro de 2022, pelas 18:30 horas, realizar-se-á a IX 

Corrida Juventude Ilha Verde/ S. José. Na prova poderão participar atletas de todos 

os escalões etários. É uma prova do calendário desta Associação integrado no 

Campeonato de Estrada e aberto a todos que nela quiserem participar. As inscrições 

serão até às 18:00 horas na Junta de Freguesia de São José de Ponta Delgada (na 

Rua de Lisboa em frente ao Hotel Garden). Tragam uma lanterna. As inscrições serão 

via página da AASM ou email até sexta-feira dia 18 de novembro. (Regulamento em 

anexo). 
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INFORMAÇÕES 

1. Reunião de Clubes 

Vimos por este meio convocar os Clubes e seus treinadores para uma reunião no dia 

03 (quinta-feira) de novembro de 2022 na sala de reuniões da Associação (escola do 

Carvão)  pelas 21H00, com a seguinte ordem de trabalhos: 

- Apresentação do Manual de Competições; 

- Calendário Competitivo 2022/2023; 

- Circuito de Trail de São Miguel; 

- Normas Administrativas; 

- Outros Assuntos 

 

 

2. Filiação de Atletas / Clubes 

Na presente época a Filiação de Atletas e Clubes faz-se na Plataforma LINCE 
 
 https://lince.fpatletismo.pt 
 
Junto algumas normas para a sua Filiação: 
 
1º Cada Clube deve fazer a sua inscrição após a sua inscrição deve fazer a sua filiação para a presente época 
2022/2023 e deverá escolher o Seguro da Associação Regional. Só após a sua filiação é que pode associar 
atletas. 
 
2º Cada atleta deve fazer a sua inscrição como Agente Desportivo. Após a sua inscrição receberá uma senha para 
poder fazer a sua filiação. 
Para fazer a sua inscrição terá que ter: 
- Email: 
- 1 fotografia digital tipo passe 3:4 (digital); 
- O cartão de cidadão digitalizado. 
 
3º O Clube só se poderá associar ao atleta após este fazer s sua inscrição, para o Clube associar o atleta ao Clube, 
necessitará do número do cartão de contribuinte ou número de registo. 
 
Observem a Plataforma e se tiverem dúvidas contatem.  
 
Notas1: As inscrições dos atletas terão uma taxa de inscrição de 5 euros até Juniores, atletas seniores e veteranos 
de 12€ Este pagamento é feito diretamente à FPA, quando se faz a filiação dos atletas e a sua submissão gera uma 
referência multibanco. 
 
Notas2: O seguro desportivo terá um valor de 6 euros e o seu pagamento é feito à Associação no fim da época. Os 
atletas Benjamins ficam isentos desse pagamento. 

 

 

3. Calendário 2022/2023 

Segue em anexo o Calendário Competitivo Provisório. 

https://lince.fpatletismo.pt/
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ESCALÕES ETÁRIOS 

 
 

Para vigorarem na época de 2022/2023, indicam-se os anos de nascimento dos 
escalões etários estabelecidos para os atletas a inscrever, salientando que os mesmos são 
considerados em relação ao ano civil em que os atletas atingem as idades estipuladas, mas 
reportadas ao início da época que tem lugar a 1 de novembro. 
 

Para fins de homologação de resultados técnicos, os atletas até Juniores serão 
considerados como tal até 31 de Dezembro de cada ano. 
 

Escalões Anos de Nascimento 

Benjamins A 2014, 2015, 2016 e 2017 

Benjamins B 2012 e 2013 

Infantis  2010 e 2011 

Iniciados  2008 e 2009 

Juvenis  2006 e 2007 

Juniores  2004 e 2005 

Seniores 2003 e anteriores 

Veteranos ≥ 35 Anos 
 
Na participação nas corridas de estrada, homologadas por esta Associação, serão ainda 
considerados os seguintes escalões, entrando em vigor no dia em perfizerem a respectiva 
idade: 
 

Veteranas I 35 a 44 Anos 

Veteranas II ≥ 45 Anos 

Veteranos I 35 a 39 Anos 

Veteranos II 40 a 44 Anos 

Veteranos III 45 a 49 Anos 

Veteranos IV 50 a 54 Anos 

Veteranos V                       55 a 59 Anos 

Veteranos VI                       ≥ 60 Anos 
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NORMAS DE FILIAÇÃO DE ATLETAS 2022/2023 

 

- Todas as Filiações são feitas na plataforma Lince; 

- Todas as Filiações terão um custo de 6 € (cinco euros) para pagamento do seguro 

desportivo, a pagar só no fim da época desportiva;  

- Os atletas benjamins estão isentos deste valor; 

- O não pagamento da taxa de Filiação/Seguro implica a proibição de competir até que a 

divida seja saldada; 

- É autorizada a participação de novos atletas em competições, tendo um prazo de 15 dias 

para se filiar; 

- Deverão apresentar o exame médico de acordo com a legislação no prazo de 30 dias, 

podendo o prazo ser alargado mediante apresentação de comprovativo de marcação de 

consulta médica; 

- Os impressos para realização do exame médico desportivo poderão ser impressos no 

seguinte link:  

https://ipdj.gov.pt/documents/20123/159879/modelo_v0_9+%281%29.pdf/bf2f2540-c04a-

4cdd-d02b-222e0cd884c0?t=1587382664561 

 

 

 

 

 

 

 

https://ipdj.gov.pt/documents/20123/159879/modelo_v0_9+%281%29.pdf/bf2f2540-c04a-4cdd-d02b-222e0cd884c0?t=1587382664561
https://ipdj.gov.pt/documents/20123/159879/modelo_v0_9+%281%29.pdf/bf2f2540-c04a-4cdd-d02b-222e0cd884c0?t=1587382664561
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REGRAS DE ESTRADA/CORTA MATO/PISTA 

(DORSAL DE ÉPOCA E CHIP) 

 

- Será atribuído um dorsal único para todos as Provas da Associação - Campeonato de 

Estrada da AASM - Campeonato de Corta-mato da AASM – Provas de Pista - para todos os 

escalões; 

- Nas Provas de Estrada e Corta-mato será atribuído um chip para toda a época, no qual 

terão que utilizá-lo preso na sapatilha; 

- Serão fornecidos 4 alfinetes por época de forma gratuita; 

- Cada Clube deverá antecipadamente entregar uma lista com os atletas a participar nos 

campeonatos; 

- Poderá ser atribuído dorsal no local da prova para novos elementos das equipas; 

- No caso de deterioramento do dorsal este poderá ser substituído gratuitamente. Para isso, 

basta entregar o dorsal antigo/danificado; 

- Caso não seja entregue o antigo dorsal, um novo dorsal terá o custo de 0,50 €;  

- O fornecimento de novos alfinetes terá o custo de 0,10 € por 4 alfinetes; 

- O fornecimento de um novo chip terá um custo de 2,00 €; 

- Os Clubes no fim da época terão de devolver os chips atribuídos a cada atleta para as 

provas de estrada e corta-mato. Os chips não devolvidos terão um custo de 2,00€ por cada 

um. 

  

 


