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NORMAS DE ACTUAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A ÉPOCA 2006/2007
1. Inscrições
a. Impressos
b. Escalões
c. Inscrições Iniciais
d. Renovações
e. Transferências
2. Atletas Estrangeiros
3. Filiação de Atletas Portugueses numa Federação Estrangeira
4. Registo de Clubes
5. Inscrições em Competições do Calendário da FPA
6. Atletas Veteranos
7. Seguro Desportivo
1. Inscrições
a. Impressos
Todos os impressos relacionados com a filiação dos diferentes agentes
desportivos
e
com
o
Seguro
Desportivo
estão
disponíveis
em
www.fpatletismo.pt/impressos .
b. Escalões
Escalão
Benjamins A
Benjamins B
Infantis
Iniciados
Juvenis
Juniores
Sub-23
Seniores
Veteranos

Anos de Nascimentos
1998, 1999 e 2000
1996 e 1997
1994 e 1995
1992 e 1993
1990 e 1991
1988 e 1989
1985, 1986, 1987
Antes de 1987
No dia em que completam 35 anos de idade

c. Inscrições Iniciais
Os atletas que se inscrevem pela primeira vez na Federação Portuguesa de
Atletismo ou que não estejam filiados há 3 ou mais épocas devem efectuar uma
Inscrição Inicial.
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Todas as fichas de Inscrição Inicial, juntamente com as respectivas relações,
deverão ser enviadas à FPA.
No acto da Inscrição Inicial, as Associações deverão confirmar os dados
relativos ao documento de identificação do atleta.
Deverão as Associações enviar à FPA as inscrições iniciais no prazo máximo de
10 dias úteis após a entrega das mesmas nas respectivas Associações.
d. Renovações
Para atletas que tenham estado filiados numa das 3 épocas anteriores e não
pretenda mudar de clube.
No caso das Renovações devem as Associações enviar as relações dos atletas
que renovaram a sua filiação.
Deverão as Associações enviar à FPA as renovações no prazo máximo de 10
dias úteis após a entrega das mesmas nas respectivas Associações.
e. Transferências
Para atletas que tenham estado filiados numa das 3 épocas anteriores e que
pretendam:
- Filiar-se num novo clube
- Passar de um clube a individual
- Passar da situação de individual para representarem um clube
O Período de transferências para 2006/2007, conforme comunicado no ofício
1371/2006, será de 2 a 16 de Outubro.
Devem as Associações enviar à FPA todas as relações e fichas de transferência
até ao dia 31 de Outubro de 2006.
No caso de transferência de Atletas de Alta Competição que envolvam o
pagamento de uma verba por compensação de valor desportivo acumulado,
deverão os clubes no acto de entrega da Ficha de Transferência, proceder ao
pagamento do respectivo valor.
Deverão as Associações Regionais, fazer o pagamento do respectivo valor ao
Clube de onde o atleta se transfere, enviando a prova de pagamento para a
Federação Portuguesa de Atletismo, ou em alternativa, uma declaração
do clube de onde o atleta se transfere mencionando que este prescinde do
Valor Desportivo Acumulado por Transferência.
2. Atletas Estrangeiros
As Inscrições de Atletas Estrangeiros devem processar-se de acordo com o
estabelecido no Regulamento Geral de Competições.
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3. Filiação de Atletas Portugueses numa Federação Estrangeira
As Inscrições de Atletas Portugueses numa Federação Estrangeira deverão ser
validada pela Federação Portuguesa de Atletismo, em conformidade com os
Regulamentos da IAAF. Segundo o estipulado neste Regulamento, não é
autorizado que um atleta esteja filiado em duas Federações Membro na mesma
época.
4. Registo de Clubes
Deverão ser enviadas à FPA todas as fichas dos clubes que tenham atletas
filiados na presente época com os dados devidamente actualizados.
5. Inscrições em Competições do Calendário da FPA
Sobre este assunto será divulgado, em tempo oportuno, um novo regulamento
que estabelecerá os procedimentos administrativos.
6. Atletas Veteranos
Os atletas Veteranos só se poderão filiar na Federação Portuguesa de Atletismo
via Associações Regionais.
Os atletas Veteranos deverão respeitar o estipulado no ponto 1 das normas.
7. Seguro Desportivo
A FPA está neste momento na fase final de negociação com as companhias de
seguros, pelo que durante a próxima semana será enviada às Associações
Regionais toda a documentação referente a seguros desportivos.

