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REGULAMENTO 
 

 

1º - A Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, Câmara Municipal de Valongo e Associações da Freguesia 

levam a efeito no próximo dia 25 de Abril, com início às 8.30 horas o 20º Grande Prémio de Atletismo de 
Campo e Sobrado, com partidas e chegadas junto ao edifício Sede, Rua dos Moirais, 94/100, Campo. 
 

2º - A organização é da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado, colaboram Câmara Municipal de Valongo, 

Associações Locais, comercio Local, G.N.R e Bombeiros de Valongo. 
 

3º - A prova é aberta a atletas federados, populares, escolas e outros. 

 

4º - Os atletas podem participar individual ou colectivamente (integrados em equipas). 

 

5º - Em todas as provas haverá classificação individual e colectiva. Para o efeito contarão os três melhores 

de cada equipa. Em caso de empate, ganha a equipa que tenha melhor terceiro atleta. 
 

6º - Haverá rigoroso controlo nos percursos de todas as provas. 

 

7º - Serão desclassificados todos os atletas que no decorrer da prova prejudiquem outros atletas. 

 

8º - Os atletas deverão ser portadores do Bilhete de Identidade, para o caso de dúvida na idade. 
 

9º - A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou danos sofridos pelos atletas, no entanto 

estão todos cobertos pelo seguro obrigatório de acordo com a legislação em vigor. 
 

10º - O programa será o seguinte: 

 

Horário Escalões Sexo Distância/percurso 
9h 00 Benjamins (A) M/F 700 m 

9h 20 Benjamins (B) M/F 1.200 m 

9h 35 Infantis M/F 1.700 m 

10h 00 Iniciados M/F 2.500 m 

10h 20 Juvenis M/F 4.000 m 

10h 30 Caminhada da liberdade M/F 4.500 m 

11h 10 Seniores M/F 9.000 m 

11h 10 Veteranos I M/F 9.000 m 

11h 10 Veteranos II,III M 9.000 m 

 
 

11º - As inscrições devem ser feitas até ao dia 24 de Abril, através do seguinte número Telf  

224110471/912352261, e-mail: campo@jf-campoesobrado.pt ou para Junta de Freguesia de Campo e 
Sobrado,  - Sede - Rua dos Moirais, 94/100 – 4440-131 Campo VLG. 
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12º - Nas inscrições deve constar o nome, data de nascimento do atleta e se possível um oficio do clube. 

 

13º - As inscrições para as provas de atletismo têm um custo: 

 

-  2 euros por atleta, para os escalões: Juvenis,  
- 3 euros por atleta para os escalões de Seniores e Veteranos. 
- Grátis para os escalões Benjamim A e B, Infantis e Iniciados. 
- 1 euro por participante na Caminhada (a partir dos 10 anos). 
 

14º - É expressamente proibido o acompanhamento dos atletas por viatura, pois isso competirá aos 

elementos da organização. 
 

15º - Qualquer reclamação ou protesto terá de ser entregue ao Júri nos 10 minutos seguintes ao termo da 

chegada do atleta em causa, acompanhada da importância de 50 euros, a qual será devolvida no caso da 
reclamação ou protesto serem considerados procedentes. 
 

16º - Haverá prémios, trofeus e outros (monetários) para classificações individuais e trofeus para 

classificações colectivas, bem como lembranças para todos os participantes (th-shirt e medalhas). 
 

17º - A distribuição da documentação necessárias e dorsais será feita meia hora antes de se iniciarem as 

provas e os atletas deverão munir-se dos respectivos alfinetes para a sua colocação. 
 

18º - O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de 

Atletismo do Porto. 
 

19º - Todos os casos omissos no presente regulamento serão apreciados pela organização com base no 

regulamento geral das competições da Federação Portuguesa de Atletismo. 
 


