
VI Torneio de Atletismo em Pavilhão da AA Braga 2011 

Pavilhão da Escola EB 2,3 Real – Braga 

Sábado – 13 de Novembro de 2010 – 10 horas 
 

REGULAMENTO: 

 

1. Neste Torneio poderão participar atletas do escalão de Benjamins A 
(2001/2002/2003), Benjamins B (1999/2000) e Infantis (1997/1998) 
pertencentes a clubes, escolas de atletismo e a grupos/equipas do 
Desporto Escolar, do Distrito de Braga; 

2. As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 11 de Novembro para a 
Associação de Atletismo de Braga pelo fax: 253 216 210 ou mail: 
miguelcaldas@aabraga.pt, com indicação do primeiro e último nome, 
Escola/Clube, BI e ano de nascimento; 

3. Os atletas poderão participar em todas as provas individuais do seu 
escalão e sexo; 

4. O número de ensaios permitido para cada prova, será indicado na ficha 
de resultados, podendo ser alterado por decisão da organização, em 
função do número de participantes; 

5. Apenas será considerada uma classificação final individual, por escalão 
e sexo, em cada prova e no total das mesmas; 

6. Ao primeiro classificado de cada uma das provas, serão atribuídos 20 
pontos; ao segundo 19 pontos...; até ao vigésimo a quem será atribuído 
um ponto. 

7. Será considerado vencedor do total das provas, o atleta que tenha 
obtido o maior número de pontos do somatório dos pontos obtidos em 
cada prova em que participou; 

8. Serão atribuídas medalhas aos três primeiros atletas de cada escalão e 
sexo da classificação do total das provas, da Associação de Atletismo de 
Braga. Os restantes atletas serão considerados como extras. Serão 
ainda sorteados prémios com o patrocínio da Decathlon Braga. 

9. Será permitida a presença de 2 acompanhantes por clube no local de 
realização das provas, para auxiliar os atletas e colaborar com a 
organização; 

10. A organização reserva-se o direito de solicitar aos atletas a 
apresentação do Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal, para 
confirmação da data de nascimento; 

11. No restante respeitar-se-á o descrito no Regulamento Geral de 
Competições da Federação Portuguesa de Atletismo; 

12. Estas e outras informações (resultados) poderão ser consultadas em 
www.aabraga.pt 

13. Caso haja necessidade de esclarecer dúvidas sobre local da prova, ou 
outras situações, contactar Prof. Miguel Caldas (961338556 / 
miguelcaldas@aabraga.pt). 


