
 

Regulamento  
  

Corrida do Foral de Vinhais - Taça Distrital de Estrada AABr   
  

Nota introdutória  

  
O contexto pandémico atual, os planos de contingência dele decorrentes, 

impossibilitam a realização das competições nos moldes habituais. Considerando 

a situação atual, O Município de Vinhais e a Associação de Atletismo de Bragança 

tiveram necessidade de ajustar a um formato que permita a participação de um 

número substancial de atletas e clubes, sem que tal comprometa o cumprimento 

de todas as normas emanadas pelas autoridades de saúde pública. Desta forma a 

participação total neste Campeonato está prevista para 100 atletas, para as 

categorias Sub-20, Sénior e Veterano.  

  

1. Organização, data e objeto  

  

Terá lugar no dia 30 de maio de 2021, a Corrida do Foral de Vinhais promovida 

pela Autarquia de Vinhais, com o apoio e condução técnica da Associação de 

Atletismo de Bragança.  

   

2. Participação   

  

A prova é aberta a atletas filiados na Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) 

em representação de clubes inscritos na Associação de Atletismo de Bragança 

(AABr), bem como atletas populares.  

  

3. Local de Competição  

  

A competição irá realizar-se na localidade de Vinhais, com partida e chegada 

no Largo dos Combatentes da Grande Guerra.   

  

4. Inscrição e Informações  

  

4.1. Formalização  

  

a) A inscrição para a competição é pessoal e intransmissível e têm que ser 

realizada pelo preenchimento do seguinte formulário online:  

 

https://forms.gle/QFQoC3QFPVogeNP79 

  

b) A inscrição consta dos seguintes elementos:  

  

- Nº de BI/CC/Passaporte;  

- Nome;   

- Clube;  

- Data de Nascimento;  

- Nº Licença desportiva FPA.  

  



 

c) - A classificação atribui título absoluto, feminino e masculino para a 

prova Corrida do Foral de Vinhais e Taça Distrital de Estrada AABR - 

2021.   

  

d) A data limite de inscrição é o dia 25 de maio de 2021.  

  

e) Os Clubes que pretendam integrar a classificação coletiva 

poderão fazer participar todos os seus atletas elegíveis de acordo com 
as formas de condicionamento em vigor – tendo de indicar, aquando da 

inscrição os seis (6) elementos, independentemente de escalão e género 
que constituem a equipa para efeitos de classificação coletiva, sendo 

que cada clube filiado apenas pode indicar uma equipa e devido à 

pandemia por Sars-Cov2 participar com 6 atletas das categorias de 
Sub20, Sénior e Veterano a apurar em classificação de Absolutos. 

 

  

f) A partida única, com grupos de 20 atletas, separados por 2 metros. Os 

grupos serão construídos com base na classificação da última competição 

de estrada realizada pela AABr. 

  

 

  

4.2 Taxas de Inscrição  

  

A Inscrição é gratuita. 

  

5. Dorsais  

  

a) Os dorsais poderão ser levantados a partir das 9:30 no local de 

secretariado pelo delegado do Clube e até 15 min antes do início da 

prova.  

  

b) Os atletas devem ser portadores de 4 alfinetes para colocação dos 

respetivos dorsais  

  

6. Programa horário / distância   

Hora  Categoria  Género  Distância  

10:00  Absoluto  M/F  Aprox. 10.000m  

  

 

a) Os grupos de partida serão publicados até às 20h de sábado, dia 29 de 

maio de 2021 (dia anterior à competição)  

  

  

7. Comportamento Desportivo  

  

Os Atletas devem:  

  

- Ser portadores do seu documento de identificação.  

  



 

- Cumprir integralmente o percurso da prova e não obstruir intencionalmente a 

progressão de outros atletas;  

  

- Os atletas que se apresentem à chegada sem dorsal serão desclassificados;   

- Recusar assistências não regulamentares;  

  

- Cumprir as indicações da organização da prova;  

  

- Correr com o dorsal que lhe foi atribuído no momento da inscrição, colocado 

no peito e visível a todo o momento.  

  

- Assegurar que se encontram física e psicologicamente aptos a participar na 

prova em que se inscrevem.  

  

- Respeitar os outros atletas, elementos da organização, colaboradores e equipa 

de ajuizamento.  

  

8. Classificação  

  

8.1. Classificações Individuais  

  

A classificação geral em cada género será ordenada tendo por base os tempos 

alcançados por cada atleta, independentemente das séries em que participaram.   

  

  

8.2. Classificações Coletivas  

  

Serão apuradas classificações coletivas através da soma da pontuação obtida 

pelos quatro primeiros atletas de cada equipa, independentemente de escalão e 

género (1º classificando = 1 ponto + 5º classificado = 5 pontos + 11º 

classificado =11 pontos + 14º Classificado = 14 pontos TOTAL = 31 pontos), 

vencendo a equipa que somar menor número de pontos. Para efeitos de desempate 

recorrer-se à classificação do quarto melhor atleta, ou sucessivamente até ao 

sexto classificado (Apenas para a taça Distrital AABr).  

8.    

9. Prémios  

  

Os prémios monetários serão atribuídos de acordo com a tabela seguinte 

para os Géneros Masculino e Feminino (Prémio Global de 1380€) .  

 

 GERAL  

1º  250  

2º  150  

3º  100  

4º 70 

5º 50 

6º 30 

7º 20 

8º 10 



 

9º 10 

  

• Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados, por género 

Absoluto na prova Corrida do Foral.  

  

• Serão atribuídas Taças aos três Primeiros classificados, por género na 

taça Distrital da AABr.  

 

• Serão atribuídas Taças aos três primeiros classificados coletivamente. 

  

10. Júri  

  

O Júri da prova é de responsabilidade da Associação de Atletismo de Bragança.  

Os casos omissos a este regulamento serão apreciados pela Associação de 

Atletismo de Bragança, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da 

Federação Portuguesa de Atletismo.  

  

11. Termo de Responsabilidade  

 A participação nestes Campeonatos é permitida aos atletas que assinem e 

entreguem um Termo de Responsabilidade Individual aquando do controlo de 

entrada no recinto da competição.  
  

12. Recursos  

  

Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito ao Júri da 

Prova até 30 minutos após a divulgação dos resultados, juntamente com a quantia 

de 100€ (cem euros) a qual será devolvida se o protesto for considerado 

procedente.  

  

13. Seguro  

  

Os participantes Federados encontram-se seguros pela apólice respetiva 

subscrita no ato da filiação, os restantes encontram-se abrangidos por um 

seguro de acidentes pessoal subscrito pela organização de acordo com o 

estabelecido pelo Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de janeiro.  


