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GUIMARÃES STREET RACE 

AVEPARK - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DOMINGO, 7 DE MARÇO DE 2021 

 

A Associação de Atletismo de Braga, atendendo às necessidades competitivas dos seus 

atletas, face à situação pandémica em que se vive, vai promover, no dia 7 de março, com 

a colaboração da Câmara Municipal de Guimarães, o Campeonato Regional de Estrada 

Absoluto Coletivo, inserido na Guimarães Street Race. As provas terão uma distância de 

10 km, homologada oficialmente pela Federação Portuguesa de Atletismo. 

 

PROGRAMA HORÁRIO: 

Hora Prova Observações 

Domingo, 7 de março de 2021 

09:00 10 km JUN a VET M Série B 5 VOLTAS 

10:00 10 km JUN a VET M Série A 5 VOLTAS 

11:00 10 km JUN a VET F Série 5 VOLTAS 

Obs.: Horário sujeito a alteração, face ao número de atletas inscritos. 

REGULAMENTO: 

1 - Competição a realizar-se no AVEPARK, Lugar da Gandra - Barco, Guimarães, a 7 de março de 

2021. 

2 – Esta competição destina-se exclusivamente a atletas dos escalões de Juniores a Veteranos, 

em representação de clubes da Associação de Atletismo de Braga, assim como, a 4 clubes 

masculinos e femininos fora da AAB, que serão convidados a participar, para dar um maior 

caráter competitivo à competição. 

3 – Cada clube apenas poderá inscrever um máximo de 5 atletas masculinos e 5 atletas 

femininos. Sendo que para efeitos de admissão de atletas na competição, será dada prioridade 

a equipas elegíveis para a classificação coletiva. 

4 - As inscrições são gratuitas e realizadas online, até ao dia 3 de março de 2021, às 23:59 

horas, na plataforma FPA Competições (https://fpacompeticoes.pt/). Dia 4 de março, ainda será 

possível realizar a inscrição, mas terá um custo associado de 2 euros por cada prova. 

https://fpacompeticoes.pt/
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5 - Todos os atletas deverão competir com o seu Dorsal de Época. Caso o atleta ainda não o 

tenha deverá solicitar a sua emissão à AAB. Caso o tenha perdido, o atleta deverá solicitar a 2ª 

via, com um custo de 2 euros e levantá-lo no secretariado da competição. 

6 - Nas provas com 10 a 30 atletas inscritos, as partidas serão faseadas, com intervalos de 20 a 

30 segundos entre cada grupo de 10 a 12 de atletas. Caberá ao Departamento Técnico da AAB 

a definição da composição dos grupos, devendo os atletas, no momento da inscrição, indicar a 

melhor marca nos 10km, entre 1 de janeiro de 2019 e o dia da inscrição. Nas provas com mais 

de 40 atletas inscritos, realizar-se-ão duas séries, cumprindo os pressupostos indicados 

anteriormente, de forma a cumprir as indicações da DGS. 

7 - As classificações serão elaboradas de acordo com os tempos líquidos.  

8 – A volta do percurso será de aproximadamente 2000 metros, tal como sugere a figura, sendo 

percorridas 5 voltas completas mais um pequeno troço, na reta principal, até perfazer os 10.000 

metros. 

Volta (2000 Metros) 

 

9 - Os escalões etários a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2021 são os seguintes: 

• Juniores: Atletas nascidos em 2002 e 2003; 

• Sub-23: Atletas nascidos em 1999, 2000 e 2001; 
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• Seniores: Atletas nascidos em 1998 ou antes; 

• Veteranos: A partir do dia em que realizam 35 anos. 

 

10 - Serão entregues taças às 3 primeiras equipas classificadas por escalão/género da geral da 

“Guimarães Street Race” e às 3 primeiras equipas classificadas por escalão/género da AA Braga, 

relativas ao Campeonato Regional de Estrada Coletivo.  

• Para a classificação coletiva no escalão de absolutos masculinos, contam os 4 primeiros 

classificados do escalão de juniores a veteranos, vencendo o Clube que somar menor 

tempo. Em caso de empate, decide-se através do tempo do quarto melhor classificado. 

Para a classificação coletiva no escalão de absolutos femininos, contam os 3 primeiros 

classificados do escalão de juniores a veteranos, vencendo o Clube que somar menor 

tempo. Em caso de empate, decide-se através do tempo do terceiro melhor 

classificado. 

11 - Os atletas deverão ser portadores de pelo menos 3 (três) alfinetes para correta colocação 

do dorsal. 

12 - Todos os atletas deverão ter o seguro desportivo e exame médico desportivo devidamente 

atualizado. 

13 - O participante, ao proceder à inscrição nesta competição, autoriza a cedência, de forma 

gratuita e incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada em 

fotografias/imagens que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças 

comunicacionais da competição. 

14 - Casos omissos serão resolvidos de acordo com o Manual Técnico da WA, Regulamento Geral 

de Competições e Regulamento Geral de Competições para Jovens da FPA. 

15 - As questões de higienização e segurança na frequência do espaço e durante a competição 

encontram-se em documento anexo. 

16 - Este comunicado e as suas eventuais alterações poderão ser consultados na Internet no 

endereço: www.aabraga.pt  

http://www.aabraga.pt/

