Regulamento
1 – O CDQ – Centro Desportivo de Quarteira com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e
da Associação de Atletismo do Algarve, vai organizar no próximo dia 4 de maio de 2019
(sábado à tarde), o “2º Grande Prémio da Mãe Soberana”, num percurso delineado na
cidade de Loulé, entre o Largo de S. Francisco, o Santuário da Mãe Soberana e o Mercado
de Loulé.
2 – Nesta competição poderão participar atletas federados e não federados. Haverá
provas de corrida para todos os escalões etários, de Minis a Veteranos, e cada equipa
poderá inscrever um número ilimitado de atletas.
3 – O programa-horário será o seguinte:
Concentração - 15h00 (Largo de S. Francisco, junto à Igreja)
Início das Provas - 16h00
ESCALÃO

ANOS

GÉNERO

Minis
Benjamins A
Benjamins B
Infantis
Iniciados
Juvenis
Juniores
Seniores
Veteranos I
Veteranos II
Veteranos III
Veteranos IV
Veteranos V
Juniores
Seniores
Veteranos I
Veteranos II
Veteranos III
Veteranos IV
Veteranos V

2013 e anteriores
2010, 2011 e 2012
2008 e 2009
2006 e 2007
2004 e 2005
2002 e 2003
2000 e 2001
1999 e anteriores
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 e > anos
2000 e 2001
1999 e anteriores
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 e > anos

Fem/Masc
Fem/Masc
Fem/Masc
Fem/Masc
Fem/Masc
Fem/Masc

DISTÂNCIA
(aproximadamente)

Nº DE VOLTAS

100m
500m
680m
1200m
1700m
2400m

reta da meta
1 volta pequena
reta da meta+ 1 volta pequena
1 volta média
1 volta pequena + 1 volta média
2 voltas médias

4450m

1 volta média
+
1 volta grande
(passagem no Santuário da Mãe
Soberana)

Fem

Masc

ENTREGA DE PRÉMIOS
Nota: O início de cada prova será dado após a chegada do último atleta da prova anterior. A organização poderá
alterar a ordem de partida ou os escalões consoante o número de atletas em prova.
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4 – Inscrições
As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas através da Ficha de Inscrição da
AAALGARVE até ao dia 2 de maio de 2019 e enviadas para o email
inscrições@aaalgarve.org.
Para mais informações contactar o clube através do telemóvel 968859871 ou do email
cdq.atletismo.quarteira@gmail.com
5 – Dorsais
Os dorsais a utilizar são os da Associação de Atletismo do Algarve para a presente época
(atletas filiados nesta Associação). Para os atletas não federados ou de outras
Associações/Federações, a organização fornece os dorsais, que deverão ser levantados a
partir das 15h00 do dia da prova, no local do Secretariado, localizado no Largo de S.
Francisco em Loulé.
A organização não fornece pregadeiras.
6 – Classificações
Haverá classificação individual e coletiva.
A classificação coletiva será obtida pelo somatório de todos os escalões femininos e
masculinos, serão atribuídos 8 pontos ao 1º classificado, 7 ao 2º, 6 ao 3º e por aí adiante.
É atribuído 1 ponto a todos os atletas que terminem a prova. Ganhará o clube que no
conjunto de todas as provas somar maior número de pontos.
Em caso de empate ficará à frente a equipa que tiver maior número de 1ºs lugares, se o
empate persistir, verificar-se-á a equipa que tiver maior número de 2ºs lugares, e assim
sucessivamente.
Nota: Só serão consideradas para a classificação coletiva as equipas filiadas na Federação Portuguesa de Atletismo.

7 – Prémios
Escalão

Prémios
Medalhas de participação para todos os atletas Minis
Todos os escalões Medalhão para os três primeiros classificados de cada escalão e
medalha do 4º ao 10º Lugar para os Benjamins A e B
Troféu para os três primeiros classificados da classificação geral (Fem/Masc)
Equipas
Troféu para as cinco primeiras equipas
7.1 – Prémios monetários
GERAL INDIVIDUAL
Feminino/Masculino
1º Classificado
50€
2º Classificado
30€
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3º Classificado
20€
GERAL COLETIVA
1º Classificado
100€
2º Classificado
70€
3º Classificado
40€
8 – Protestos
Qualquer protesto deverá ser entregue ao júri, até 20 minutos após a publicação de
resultados da prova a que diz respeito, juntamente com a quantia de 75€.
9 – Considerações gerais
A prova tem alguns percursos em calçada.
A subida ao Santuário da Mãe Soberana tem uma inclinação bastante acentuada.
A aptidão física dos atletas, bem como os danos causados ou sofridos pelos mesmos,
serão da responsabilidade dos próprios atletas ou do clube que os inscreve.
A fiscalização da prova será efetuada pelo conselho de arbitragem da Associação de
Atletismo do Algarve.
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização e de acordo com
o R.G. de competições da FPA.
10 – Direitos de imagem (Fotografia e Vídeo em todos os suportes analógicos e digitais
em uso ao momento e noutros que possam ser implementados no futuro).
Todos os participantes cedem e aceitam que a sua imagem possa ser usada para a
divulgação de realizações desportivas futuras já existentes ou a criar pelo CDQ – Centro
Desportivo de Quarteira ou pelos seus patrocinadores.

A Direção

________________________
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