
 

CAMPEONATO DA AASM DE MEIO-FUNDO E 10.000M  
  

PROGRAMA HORÁRIO 
LOCAL: PISTA DE ATLETISMO DAS LARANJEIRAS – DATA: 24/OUTUBRO/2020 

 (por motivos imprevistos poderá haver alterações no horário de provas)  

Hora limite de 
confirmação 

Entrada na pista Horas Prova Sexo Escalão 

15:00 15:25 15:30 600 m Mas./Fem. Benjamins 

15:15 15:40 15:45 1.000 m Mas./Fem Infantis 

15:30 15:55 16:00 1.000 m Mas./Fem Desporto Adaptado 

15:45 16:10 16:15 1.500 m Mas./Fem. Iniciados 

16:00 16:25 16:30 3.000 m Mas./Fem. Juvenis 

16:15 16:40 16:45 5.000 m Mas. Veteranos I, II, II 

16:45 17:10 17:15 5.000 m Mas. Veteranos IV, V e VI  

17:15 17:40 17:45 5.000 m Fem. Veteranas I e II 

17:15 17:40 17:45 5.000 m Fem. Juniores e Seniores 

17:45 18:10 18:15 10.000 m Mas. Juniores e Seniores 
 
 

Nota: os clubes devem apresentar as inscrições até 5ª feira dia 22/10/2020 via email. Os 

atletas participantes terão que trazer o dorsal de época e o chip.  

 

- Os escalões desta competição serão os em vigor na época 2019/2020. 

 

- Os prémios da prova serão logo entregues após cada competição de escalão e 

sexo. 

 

- Os prémios do Campeonato de Estrada também serão logo entregues após 

cada escalão e sexo. 

 

- Após o término de cada competição agradecemos que os atletas abandonem a 

pista. 

 

- Por fim agradecemos que os Clubes e os atletas entreguem os chips de época, 

após esta prova iremos entregar outro, que terá o seu inicio a partir do dia 1 de 

novembro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMAÇÕES 

 
 

1. Regulamento para participação em Competições da AASM 

 

DURANTE A MITIGAÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO SARS-COV-2 

A Associação de Atletismo de São Miguel entende que todos os atletas inscritos a participar 
nas suas provas estão devidamente informados, pelos seus clubes, dos riscos decorrentes 
desta pandemia, e que a sua participação resulta de uma decisão tomada pelo próprio 
atleta, ou representante legal em caso deste ser menor. 

Assim, devem os clubes garantir que os atletas participantes, ou aos seus representantes 
legais, estão devidamente informados do seguinte:  

 CONSENTIMENTO INFORMADO 

Estou devidamente informado que a frequência das instalações desportivas, para efeitos de 
competição de atletismo, resulta de uma DECISÃO TOMADA POR MIM, numa avaliação 
consciente e informada, em que pondero as vantagens da participação competitiva, face ao 
aumento de RISCO DE SAÚDE. 

Estou devidamente informado que o conjunto de medidas de mitigação implementadas pela 
AASM se destinam a diminuir o risco e possibilidade de infeção pelo SARS-CoV-2, mas não 
podem assegurar a segurança plena nas instalações desportivas e da atividade, no contexto 
de pandemia, sendo fundamentais o distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a lavagem 
frequente das mãos, a não partilha de objetos e a permanência no domicílio. 

Estou esclarecido e alertado sobre os riscos acrescidos em contrair a doença (COVID-19), 
bem como das consequências e eventuais sequelas que acarretam não só para a minha 
saúde, como para a dos outros. 

Neste contexto, comprometo-me a seguir as Normas e Orientações da Direção-Geral da 
Saúde, Direção Regional de Saúde, bem como as recomendações do Departamento Médico 
da FPA e do meu Médico Assistente. 

Caso o atleta, ou representante legal em caso deste ser menor, não estiver de acordo o 
clube não deve efetuar a inscrição. 

 

Nas Competições utilizaremos as normas da FPA, nomeadamente o Capítulo III – Manual de 
Procedimentos para o regresso às Competições (páginas 21 a 26). – Em anexo 

 

Todos os juízes devem estar de mascara. 

 
 
 
 



 
 
 

CAMPEONATO DE CORRIDAS DE ESTRADA DE S.MIGUEL  

 

 REGULAMENTO 

1.1. PRINCÍPIOS GERAIS 

a) A criação do Campeonato de Corridas de Estrada de S.Miguel, adiante designado Campeonato, é da 
responsabilidade da Associação de Atletismo de S.Miguel, adiante designada por AASM, e visa 
essencialmente: 

 Participar na Promoção dos Planos de Desenvolvimento da modalidade das entidades aderentes; 

1.2. NORMAS REGULAMENTARES 

a) O Campeonato, compõe-se de um conjunto de provas de Estrada a designar: 
i) 03 de novembro/2019 – 2ª Grande Prémio de Ponta Garça (Vila Franca); 
ii) 10 de novembro/2019 – 5ª Grande Prémio da Bretanha (Remédios – Pilar); 
iii) 23 de novembro/2019 – 8ª Corrida Noturna Juventude Ilha Verde/S. José (Ponta Delgada); 
iv) 1 de dezembro/2019 – 14ª Corrida Terras do Priolo (Nordeste); 
v) 8 de dezembro/2019 – 21ª Corrida de Natal da Ribeira Grande (R. Grande); 
vi) 28 de dezembro/2019 – 3ª S. Silvestre da Cidade de Lagoa (Lagoa); 
vii) 05 de janeiro/2020 - 6ª Corrida dos Reis da Lomba da Maia (R. Grande); 
viii) 19 de janeiro/2020 – 2º Grande Prémio dos Ginetes (Ginetes); 
ix) 09 de fevereiro/2020 – 2ª Corrida da Vila de Água de Pau (Água de Pau). 
x) 01 de março/2020 – 7ª Corrida do Livramento (Ponta Delgada). 
xi) 21 de março/2020 – Campeonato da ASSM de 10000m e Meio Fundo (Laranjeiras). 
xii) 25 de abril/2020 – Corrida da Liberdade da Ribeira Grande (R. Grande) 

b) Este Campeonato destina-se a todos os escalões etários, de ambos os sexos, filiados na AASM. 
c) A participação nas várias corridas de Estrada do Campeonato é aberta a atletas federados e populares, 

de ambos os sexos. Os atletas populares não pontuam para o Campeonato. 
d) A pontuação a atribuir por prova será a seguinte: 

Classificação Individual / Clube  Classificação Coletiva Equipas 

Classificação Pontos na Prova  Classificação Pontos na Prova 

1º 15  1º 5 

2º 12  2º 3 

3º 10  3º 1 

4º 8    

5º 6    

6º 5    

7º 4    

8º 3    

9º 2    

10º 1    

e) Haverá classificação individual e colectiva em todos os escalões. 
i) Para a classificação colectiva de Equipas é necessário a participação mínima de 1 equipa por 

prova, contando os primeiros 3 atletas de cada equipa. 
ii) Para a classificação colectiva Clube, será usada a tabela de pontos da classificação individual e 

todos os atletas participantes contam. Quando haja mais de dez atletas, todos passam a receber 1 
(um) ponto, neste prémio conta todas as provas; 

iii) A classificação final individual e colectiva do Campeonato, é obtida pelo somatório das melhores 
pontuações de 11 provas, sendo obrigatório a participação no campeonato da AASM de Meio Fundo 
e 10.000 m; 

iv) A não participação no Campeonato da AASM de Meio Fundo e 10.000 m implica o somatório de 
apenas 10 provas; 

v) Será, considerado vencedor o(a) atleta e clube (masculino e feminino) que obtiver a pontuação 
mais elevada no final do Campeonato, sendo os lugares seguintes atribuídos por ordem decrescente. 

vi) Em caso de empate, o desempate far-se-á a favor do(a) atleta / clube com maior número de 1ºs 
lugares. Se o empate subsistir, verificar-se-á entre estes qual tem o maior número de 2ºs lugares, e 
assim sucessivamente. 

f) Para além dos prémios estabelecidos pela organização das provas, os 3 primeiros (as) atletas / clubes 
classificados do Campeonato terão direito aos seguintes prémios por escalão e sexo: 

 



 
 
 

Escalão Sexo 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 

Benjamins M Troféu – 10 € Medalha Medalha 

Benjamins F Troféu – 10 € Medalha Medalha 

Infantis M Troféu – 10 € Medalha Medalha 

Infantis F Troféu – 10 € Medalha Medalha 

Iniciados M Troféu – 10 € Medalha Medalha 

Iniciados F Troféu – 10 € Medalha Medalha 

Juvenis M Troféu – 20 € Medalha Medalha 

Juvenis F Troféu – 20 € Medalha Medalha 

Juniores M Troféu – 30 € Medalha Medalha 

Juniores F Troféu – 30 € Medalha Medalha 

Séniores F Troféu – 50 € Troféu – 30 € Troféu – 20 € 

Séniores M Troféu – 80 € Troféu – 50 € Troféu – 30 € 

Veteranas I F Troféu – 20 € Medalha Medalha 

Veteranas II F Troféu – 20 € Medalha Medalha 

Veteranos I M Troféu – 20 € Medalha Medalha 

Veteranos II M Troféu – 20 € Medalha Medalha 

Veteranos III M Troféu – 20 €  Medalha Medalha 

Veteranos IV M Troféu – 20 € Medalha Medalha 

Veteranos V M Troféu – 20 € Medalha Medalha 

Veteranos VI M Troféu – 20 € Medalha Medalha 

Desporto Adaptado M Troféu – 10 € Medalha Medalha 

Desporto Adaptado F Troféu – 10 € Medalha Medalha 
 
 

 Prémios Coletivos Equipas 

1º Troféu (Absolutos + Formação + Veteranos) 

2º Troféu (Absolutos) 

3º Troféu (Absolutos) 

 
 

i) Para além dos prémios acima referidos, a Associação irá entregar um prémio aos 3 primeiros Clubes com 
a maior participação de atletas/pontos: 

 Prémios Coletivos Cubes 

1º Troféu – 300 € 

2º Troféu – 150 € 

3º Troféu – 75 € 

 
 

g) Nos escalões de veteranos, os mesmos, só podem participar no respectivo escalão ou no escalão de 
Sénior. 

h) Na ausência de normas específicas, os casos omissos serão resolvidos pela direção da técnica da 
AASM. 

Inscrições: Para uma melhor organização das provas, as escolas, clubes e atletas individuais deverão 

fazer as suas inscrições, através de impresso próprio, na Associação de Atletismo de S. Miguel, através do e-

mail: smiguel@fpatletismo.org até à 5ª feira anterior à prova. 

 
 
 

mailto:g.tecnico@aatletismosmiguel.pt

