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Assunto: Normas de actuação para as competições de pista da Associação de Atletismo de Aveiro 

  

 

Comunicamos a todos os Clubes Filiados na A.A. Aveiro e demais interessados o seguinte:  

 
1 – Inscrição nas provas integradas em competições de pista 

Em todas as competições de âmbito Distrital, independentemente de se tratar de torneios de preparação ou 

campeonatos distritais, as fichas de inscrição dos atletas deverão dar entrada no secretariado da competição até 30 

minutos antes do horário previsto para a prova em que os atletas pretendem participar. A ficha de inscrição deverá estar 

devidamente preenchida, em letra bem legível, com particular cuidado para os dados relativos ao dorsal e à indicação 

da melhor marca obtida na prova em que pretende participar, considerando os resultados obtidos desde 01 de Outubro 

de 2009. 

 

Tendo em consideração a obrigatoriedade de, via Federação Portuguesa de Atletismo, enviar à seguradora as listagens 

de novos atletas filiados, só podem participar nas competições realizadas ao fim-de-semana atletas cuja ficha de 

filiação, acompanhada do respectivo Bilhete de Identidade (ou Cartão de Cidadão) e do Boletim de Exame Médico, 

dêem entrada na Associação de Atletismo de Aveiro até às 12:00h da quarta-feira anterior à data da competição. Em 

competições realizadas em dias de semana, os documentos referidos devem dar entrada na Associação de Atletismo 

de Aveiro até à quarta-feira da semana anterior aquela em que se realiza a competição. 

 

A introdução de provas solicitadas por qualquer dos Clubes filiados ficará sujeita a avaliação da Direcção Técnica 

Distrital, devendo os pedidos dar entrada com um mínimo de 30 dias de antecedência, de forma a poder incluir essas 

provas nos respectivos programas/horários. 

 

2 – Dorsais 

A exemplo do que vem sendo hábito desde há algumas temporadas, continuará a ser atribuído um número de dorsal a 

cada atleta, para utilização durante toda a temporada nas competições da Associação de Atletismo de Aveiro. Este 

dorsal contém publicidade que, naturalmente, constitui obrigação da Associação. Também desde há algum tempo, no 

sentido de responsabilizar os Atletas, Técnicos e Dirigentes, temos vindo a colocar a possibilidade de instituir uma taxa 

penalizadora pela sua não utilização. 

 

Ora, a falta de apresentação do dorsal atribuído, implica o fornecimento de um dorsal alternativo o que, para além dos 

inconvenientes relacionados com a organização, contribui para um desnecessário acréscimo de custos de organização. 

Deste modo, para a temporada 2010/2011, a Associação de Atletismo de Aveiro imputará a cada Clube o valor unitário 
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de 1,00€ por cada falta de dorsal. Este procedimento entrará em vigor no dia 01 de Janeiro de 2011.  

 

3 – Participação de Atletas de Outras Associações Distritais 

A participação de atletas de outras Associações Distritais deverá respeitar as seguintes condições: 

- As inscrições deverão chegar via Associação Distrital onde Clubes e/ou Atletas estejam filiados, até às 12:00 horas do 

segundo dia útil antes da data de realização da competição a que se destinam, condição que implicará que a 

Associação Distrital de origem tem conhecimento das participações dos seus filiados. Por exemplo, para uma 

competição a realizar no fim-de-semana, as inscrições deverão dar entrada na Associação de Atletismo de Aveiro até 

às 12:00h da quinta-feira anterior à data da competição. 

- No documento enviado a solicitar as inscrições, deverão constar a identificação do Clube, nome do atleta (primeiro e 

último), ano de nascimento e provas em que se inscreve, indicando a melhor marca em cada uma delas, considerando 

os resultados obtidos desde 01 de Outubro de 2009. 

- As inscrições deverão ser confirmadas no dia da competição, através do preenchimento das fichas de inscrição 

disponibilizadas para o efeito, e que deverão ser entregues no secretariado da competição até 30 minutos antes do 

horário previsto para a prova em que os atletas pretendem participar. A ficha de inscrição deverá estar devidamente 

preenchida, em letra bem legível, com particular cuidado para os dados relativos ao dorsal e à indicação da melhor 

marca obtida na prova em que pretende participar, considerando os resultados obtidos desde 01 de Outubro de 2009. 

- A participação destes atletas ficará sempre condicionada pelo número de participantes da Associação de Atletismo de 

Aveiro, nomeadamente no que respeita à organização de séries e eventual impedimento de acesso a finais. 

 
4 – Eventos Organizados por Filiados na Associação de Atletismo de Aveiro 

Sempre que solicitada para tal, a Associação de Atletismo de Aveiro poderá colaborar na organização de eventos de 

iniciativa dos Clubes nela filiados, devendo essa colaboração ser avaliada caso a caso de modo a permitir a necessária 

compensação pelos serviços prestados sem sobrecarregar os custos das organizações. 

 

5 – Eventos Organizados por Outras Entidades 

A Associação de Atletismo de Aveiro também está disponível para colaborar na organização de eventos organizados 

por Outras Entidades. Também neste caso o tipo de colaboração terá de ser avaliado de forma a encontrar o melhor 

compromisso entre a compensação pelos serviços prestados e o interesse das entidades organizadores em 

minimizarem os respectivos custos. 

 

A Direcção 

 


