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REGULAMENTO 

 

Prova de Atletismo Alberto Neto 

Regulamento da Prova 

 
1. Organização 

A Prova de Atletismo Alberto Neto realiza-se no dia 30 de julho de 2022 na Freguesia de 

Seide São Miguel, concelho de Vila Nova de Famalicão. 

A organização está a cargo da ADERE (Associação Desportiva e Recreativa de Seide São 

Miguel) e da FISIOPEDRO Trail, e conta com apoio da União de Freguesias de Seide e da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. 

 

2. Prova 

A corrida terá uma distância de 10 km, será aberto ao público em geral, desde que nascidos 

em 2004 e anos anteriores. A prova vai percorrer várias ruas de Seide São Miguel, Seide São 

Paio e de Requião. A partida e a chegada será no parque da freguesia de Seide São Miguel. 

 

3. Horário 

A partida da prova será às 17h e a entrega de prémios está prevista para as 18h30m. 
 
 

4. Inscrições 

As inscrições são realizadas online através do site da empresa de cronometragem e tem o 

custo 8€. 

 

5. Classificações 

A prova tem classificações por gênero e por escalão, sendo cronometrada com sistema de 

chip. 

 

6. Escalões 

A classificação será feita de acordo com os seguintes escalões: 

• Geral Feminina e Masculina 

• Seniores F/M (18 a 39 anos) 

• Veteranos 40 F/M (40 a 49 anos) 

• Veteranos 50 F/M (50 ou mais anos) 

os escalões referem-se à idade do atleta no dia da prova. 
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7. Prémios 

Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados da geral feminina e masculina, bem 

como aos 3 primeiros classificados de cada escalão. 

 

8. Seguro 

A organização da prova terá um seguro desportivo para todos os participantes, de acordo 

com regime jurídico de seguros desportivos obrigatórios. 

 

9. Casos Omissos 

Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos pela entidade organizadora, de 

cujas decisões não haverá recurso. 


