
CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITÁRIO DE ATLETISMO DE ESTRADA – CORRIDA 

GUIMARÃES, CIDADE UNIVERSITÁRIA 
 

 
1 - ORGANIZAÇÃO 
 

1.1 - O Campeonato Nacional Universitário de Atletismo de Estrada – Corrida Guimarães, Cidade 
Universitária é uma organização conjunta da FADU (Federação Académica do Desporto 
Universitário), da Associação Académica da Universidade do Minho, dos Serviços de Acção Social 
da Universidade do Minho e da Associação de Atletismo de Braga. 

1.2 – O Campeonato Nacional Universitário de Atletismo de Estrada – Corrida Guimarães, 

Cidade Universitária realiza-se no próximo dia 28 de abril de 2019, a partir das 16 horas, com 

partida no Campus de Azurém da Universidade do Minho e chegada junto à rotunda da 

Mumadona, em Guimarães. Terá como percurso algumas ruas da cidade, conforme o croqui 

apresentado no ponto 9 do presente documento. 

1.3 – Neste evento realizar-se-á o Campeonato Nacional Universitário (CNU) de Atletismo de 

Estrada 2019, bem como uma prova aberta a toda a comunidade, enquadrando-se no programa 

das Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários – Guimarães 2019. 

1.4 – Nesta competição podem participar atletas dos seguintes escalões: Juniores, Seniores e 

Veteranos, M40 e M50, de ambos os géneros. 

1.5 - A prova é aberta a todos os atletas, universitários e extra universitários, bem como à 

população em geral, e podem participar em representação individual ou coletiva. 

2 - SEGURO DESPORTIVO  

2.1 - Os participantes serão abrangidos por um seguro de acidentes pessoais de acordo com o 

definido pelo Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro. 

3 - INSCRIÇÕES 

3.1 -As inscrições dos atletas universitários têm de ser feitas diretamente no Portal da FADU. As 
restantes inscrições deverão ser feitas até ao dia 24 de abril, em formulário próprio, que estará 
disponível na página da Associação de Atletismo de Braga. 

3.2 – Os atletas que não pretendam competir pela vertente universitária têm que pagar uma taxa 
de inscrição de 3 euros, no ato de levantamento do dorsal. 

3.3 - Os atletas que pretendam competir nas duas vertentes, têm de efetuar a sua inscrição e 
pagamento nos dois sistemas (FADU e AAB).  

4 - DORSAIS 

4.1 - Os dorsais deverão ser levantados no dia da competição, a partir das 14h00 e até 15 minutos 
antes do início da competição, no secretariado da mesma, junto ao local de partida, no Pavilhão 
Gimnodesportivo da Universidade do Minho – Guimarães. 

4.2 - Os atletas devem ser portadores de alfinetes para colocação dos respetivos dorsais. 

 
5 - ABASTECIMENTOS  

5.1 - A Organização do Evento providenciará um posto de abastecimento e refrescamento, cerca 

dos 5km de prova.  



6 – COMPORTAMENTO DESPORTIVO 

6.1 - Serão desclassificados todos os atletas que: 

• Não efetuem o controlo de partida. 

• Não cumpram o percurso na sua totalidade. 
• Não levem o dorsal ao peito e bem visível durante a prova. 

• Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição. 

• Tenham comportamento incorretos com os demais concorrentes, prejudicando-os. 

• Não respeitem as instruções da organização. 
 

7 - CONTROLO/ARBITRAGEM  

7.1 - O controlo do Campeonato Nacional Universitário de Atletismo de Estrada – Corrida 
Guimarães, Cidade Universitária estará a cargo do conselho de arbitragem da Associação de 
Atletismo de Braga. Os casos omissos no regulamento serão resolvidos, de acordo com o 
Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo. 

8 - RECURSOS  

8.1 - Qualquer reclamação ou protesto relativa à competição universitária tem de ser 
apresentada à FADU. 

8.2 - Qualquer reclamação ou protesto relativa à competição extra universitária tem de ser 
apresentado por escrito ao Júri da Prova até 15 minutos após a divulgação dos resultados, 
juntamente com a quantia de 50,00€, a qual será devolvida se o protesto for considerado 
procedente 

9 - PROGRAMA | HORÁRIO | DISTÂNCIA 
 

Horário Escalões Género Ano e Idade Distâncias 

16h00 

Seniores 
Masculinos e Femininos  

1999 e anteriores 

10km Juniores 
Masculinos e Femininos 

2000/2001 
Veteranos I 40 Masculinos e Femininos Mais de 40 anos 

Veteranos II 50 Masculinos e Femininos Mais de 50 anos 
 

17h15 Cerimónia de entrega de prémios 

 
1ª Volta e 2ª Volta 



 
 
  



Fim 



 


