
 
 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

 
1. O Futebol Clube de Penafiel, Secção de Atletismo, organiza no próximo dia 28 de 

Março de 2020, o XXIII Grande Prémio de Atletismo “Cidade de Penafiel”, a 

partir das 19H30, destinado a atletas federados ou não, sem distinção de sexo ou 

nacionalidade, depois de devidamente inscritos. 

 

2. Os concorrentes à prova distribuir-se-ão pelos seguintes escalões: 

 

 1º Escalão: Mini – Caminhada pela Saúde – Mexa-se 4Km – 19:30h; 

 2º Escalão Benjamins A - 2011/2012 * 2013/2014 - Masc/Fem – 600m; 

 3º Escalão Benjamins B - 2009/2010 - Masc/Fem – 600m; 

 4º Escalão Infantis - 2007/2008 - Masc/Fem – 1600m; 

 5º Escalão Iniciados – 2005/2006 - Masc/Fem – 1600m; 

 6º Escalão Juvenis - 2003/2004 - Masc/Fem – 1600m; 

 7ºHaverá também uma prova adaptada a atletas – Masc/Fem - com 

qualquer tipo de deficiência, sem distinção de idades – 1600m. 

 8º Escalão Seniores/Juniores Fem - Vet. Fem (40 aos 49 / 50 ou mais) -

5000m - 4 voltas;  

 9º Escalão Seniores/Juniores –Vet. Masc (40 aos 49 / 50 ou mais) –5000 m 

– 4 voltas;  

 

3. Organização em colaboração com as autoridades procurará impedir o tráfego 

automóvel no decurso da prova, não se responsabilizando, no entanto, por 

qualquer acidente sofrido pelos atletas. Declina igualmente qualquer dano que a 

participação no Grande Prémio de Atletismo Cidade de Penafiel, possa causar 

quer os concorrentes a si mesmos, quer a outros participantes, incluindo 

elementos estranhos à competição. 

 

 

 

 



 
 

4. Qualquer tentativa para encurtar a distância da prova não percorrendo na sua 

totalidade, ou qualquer outra atitude originando um falsear da verdade desportiva, 

por parte de algum atleta, será punida com desclassificação. Ao (s) atleta (s) em 

causa será vedada a participação em futuras edições da prova. 

 

5. A clássica chamada será efetuada na Praça do Município, pelas 19H30, onde 

poderão efetuar o seu aquecimento. 

 

6. O percurso está marcado por cada quilómetro, não existindo tempos de passagem.  

 

 

7. A classificação Coletiva (Jovem ou/e Grande Prémio de Atletismo de Penafiel) 

será obtida, em função das várias classificações individuais, de cada uma das 

provas, pela seguinte tabela: 

1º - 15 Pontos 

2º - 14 Pontos 

3º - 13 Pontos 

4º - 12 Pontos 

5º - 11 Pontos 

6º -10 Pontos 

7º - 9 Pontos 

8º - 8 Pontos 

9º - 7 Pontos 

10º - 6 Pontos 

11º - 5 Pontos 

12º - 4 Pontos 

13º - 3 Pontos 

14º - 2 Pontos 

15º - 1 Ponto 

 

Sairá vencedora do Grande Prémio de Atletismo de Penafiel, a equipa que no final 

obtiver mais pontos em todos os escalões. 

Em caso de empate sairá vencedora a que, no total de provas tenha obtido mais 1º; 

2º, 3º …. Lugares. 

 

Serão atribuídos prémios utilitários aos melhores classificados. 

 

 

 



 
 

 

8. Todos os participantes, pelo facto de efectuarem a sua inscrição no Grande 

Prémio de Atletismo – Cidade de Penafiel, aceitam o presente regulamento. 

 

9. Casos omissos, bem como eventuais protestos, serão analisados pela organização 

em conformidade com as regras da Federação Portuguesa de Atletismo. 

 

 

 

Organização: Secção de Atletismo de Penafiel 

Com apoio da Câmara Municipal de Penafiel, Federação Portuguesa de Atletismo, 

Associação de Atletismo do Porto, Freguesia de Penafiel, Bombeiros Voluntários de 

Penafiel, GNR de Penafiel, Escuteiros de Penafiel, do Comércio local, integrado nas 

comemorações da Cidade, com a presença de grandes nomes do Atletismo Português, como: 

Rosa Madureira; 

Albertina Dias. 

 

Informações e inscrições: Desportave 

          Fax: 252 857 147  

                     E-mail : desportave@desportave.pt 

                                          Inscrições On-line: http://www.desportave.pt/inscricoes.php 

   

O valor da Inscrição dos atletas, até ao dia 25 de março, é de 5€ a partir do escalão júnior. O 

pagamento será feito no acto de levantamento do dorsal. 
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