
 

20.º GRANDE PRÉMIO “ATLÂNTICO” – 23 FEVEREIRO 2020 

REGULAMENTO  

 

 
1º. O Núcleo Sportinguista da Costa de Caparica, em colaboração com a Câmara 

Municipal de Almada e a Junta de Freguesia da Costa de Caparica e com o apoio 

técnico da Associação de Atletismo de Setúbal e da Xistarca -  Promoções e 

Publicações Desportivas, Lda., vai levar a efeito uma prova de atletismo urbano 

denominada «21º GRANDE PRÉMIO “ATLÂNTICO”», no dia 23 de Fevereiro de 

2020, com partida às 10:00 horas.  

O 21.º Grande Prémio “Atlântico” incluirá uma Caminhada a realizar no dia 23 de 

Fevereiro de 2020 em simultâneo com a Corrida, 

 

2º. A prova é aberta a todos os Atletas que nela queiram participar, de acordo com os 

Escalões Etários determinados, Federados, do Inatel e Populares, em representação de 

Clubes ou individualmente, desde que se encontrem de boa saúde e aptos para esforços 

prolongados, sendo a condição física do Atleta da sua inteira responsabilidade ou do 

Clube que representa. 

 

3º. ESCALÕES ETÁRIOS 

a.  MASCULINOS  

◼ Juniores e Seniores (dos 18 aos 39 anos inclusive) 

◼ Veteranos I (dos 40 aos 44 anos inclusive) 

◼ Veteranos II (dos 45 aos 49 anos inclusive) 

◼ Veteranos III (dos 50 aos 54 anos inclusive) 

◼ Veteranos IV (dos 55 aos 64 anos inclusive) 

◼ Veteranos V (mais de 65 anos inclusive) 

b.  FEMININOS 

◼ Juniores e Seniores (dos 18 aos 39 anos inclusive) 

◼ Veteranas I (dos 40 aos 49 anos inclusive) 

◼ Veteranas II (mais de 50 anos inclusive) 

As idades para cada Escalão Etário reportar-se-ão à data de realização da prova.  

 

4º. PERCURSO (Corrida) 



Partida : Av. Gen. Humberto Delgado (junto ao Centro Comercial Caparica Oceano). 

Pontos de Passagem : Avenida General Humberto Delgado (Norte – Sul), Rua Eng. 

Henrique Mendia, Rua Doutor Alberto Araújo, Rua Mestre Manuel Vicente, Avenida do 

MFA, Avenida da República, Av. 1.º de Maio, Rua Norberto Araújo, Rua Manuel Agro 

Ferreira, Avenida Afonso de Albuquerque (Sul – Norte), Retorno na Rotunda junto do 

Campo Pepita, Avenida Afonso de Albuquerque (Norte - Sul), Estrada de serviço do 

Parque Urbano, Paredão (Entrada no extremo Norte frente ao Parque de Campismo da 

GNR e Saída no extremo Sul junto ao Chapéu de Palha), Avenida General Humberto 

Delgado (Sul – Norte).     

Chegada : Avenida General Humberto Delgado, no local da Partida 

Distância : 10.000 metros 

 

PERCURSO (Caminhada) 

Partida e Chegada : Av. General Humberto Delgado (junto ao Centro Comercial 

Caparica Oceano). 

Pontos de Passagem :  Avenida General Humberto Delgado (Norte – Sul), Rua Eng. 

Henrique Mendia, Rua Doutor Alberto Araújo, Rua Mestre Manuel Vicente, Avenida do 

MFA, Avenida da República, Av. 1.º de Maio, Rua Norberto Araújo. Parque Urbano 

(Entrada Sul), Parque Urbano (Saída Oeste), Paredão (Entrada junto K-bar e Saída 

junto ao Paraíso) Avenida General Humberto Delgado ((Sul – Norte) onde está 

instalada a partida e chegada. 

Distância : 5000 metros aprox., com partida às 10:05 horas. 

   

5º. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas online em: www.xistarca.pt,  

Ou pessoalmente em:   

Xistarca - Promoções e Publicações Desportivas, Lda. 

 Calçada da Tapada, 71 A  1349-012 LISBOA 

 www.xistarca.pt 

 

 Posto de Turismo da Costa de Caparica 

 Frente de Praias  2825 COSTA DE CAPARICA 

 Núcleo Sporting Clube de Portugal da Costa de Caparica 

 Rua de Almada 65 C, Sto. António Caparica, 2825-462 Costa Caparica 



 

As inscrições por boletim ou no portal da Xistarca fecham no dia 19 de Fevereiro de 

2020. 

 O custo da inscrição, por atleta, para a Corrida, será de 9 € (nove Euros) até ao dia 31 

de Janeiro de 2020 inc., de 10,00 € (dez Euros) entre os dias 01 e 19 de Fevereiro de 

2020 e de 12,50 € (doze Euros e cinquenta cêntimos), entre 20 e 23 de Fevereiro apenas 

pessoalmente ou por email enviado para:  inscricoes@xistarca.pt. 

Para a Caminhada o custo da inscrição será de 7 € (sete Euros) até ao dia 31 de Janeiro 

de 2020, de 8,00 € (oito Euros) entre os dias 01 e 19 de Fevereiro de 2020 e de 10 € 

(dez Euros), com pagamento por transferência bancária ou no local de Partida, depois de 

20 de Fevereiro de 2020. 

Para as inscrições enviadas via postal serão consideradas as datas apostas nos carimbos 

de envio. 

 As inscrições que não sejam acompanhadas da respectiva importância não serão 

consideradas. 

Os boletins de inscrição poderão ser levantados na Xistarca, no Posto de Turismo da 

Costa de Caparica, na Sede do Núcleo e ainda na Junta de Freguesia da Costa de 

Caparica. 

Informações pelo telefone: 966920885.  

 

Entrega de dorsais:  

Dia 21 de Fevereiro (sexta feira), das 13h às 19h00, na Xistarca, Calçada da tapada71A, 

Lisboa. 

Dia 22 de Fevereiro Sábado, das 9h00 ás 12h00 na Xistarca e das 15h00 às  19h00 na 

Sede do Núcleo, na Rua de Almada em Sto. António da Caparica;  

 

6º. IDENTIFICAÇÃO 

Todos os Atletas serão portadores de dorsais a fornecer pela Organização, que deverão 

estar colocados no peito até ao final da prova, sob pena de desclassificação (os alfinetes 

serão da responsabilidade dos Atletas). 

Todos ao Atletas deverão ser portadores de documento que lhes permita identificarem-

se, caso a Organização o venha a solicitar. Em caso de dúvida ou protesto, a 



Organização procederá à identificação do Atleta. Se se verificar alguma irregularidade o 

Atleta em causa será desclassificado. 

 

 

7º. CLASSIFICAÇÕES 

Individuais : A prova será disputada no sistema absoluto (masculinos e femininos), com 

classificações independentes. 

Colectivas : Contarão para as classificações colectivas masculinas os quatro primeiros 

classificados de cada equipa e para as classificações colectivas femininas as três 

primeiras classificadas de cada equipa, independentemente do Escalão. Em ambos os 

casos, o número de pontos será calculado de acordo com as classificações gerais 

obtidas. 

A 1ª equipa será aquela que somar o menor número de pontos. 

 

8º. PRÉMIOS  

Serão atribuídos Troféus especiais aos primeiros classificados masculino e feminino, 

independentemente do seu escalão, e Troféus individuais aos três primeiros 

classificados do Escalão Seniores e Juniores Masculino, às três primeiras classificadas 

do Escalão Seniores e Juniores Feminino e aos três primeiros classificados em cada 

um dos restantes Escalões. 

Serão atribuídas Taças ou Troféus às cinco primeiras equipas Masculinas e às três 

primeiras equipas Femininas.  

 

Serão distribuídas “T-shirts” técnicas, aos participante da corrida e caminhada, 

quando da entrega do kit de participação. 

 

Medalhas, para todos os participantes que terminem a corrida e a caminhada. 

 

9º. DIVERSOS 

A Organização, com o apoio da GNR e da Polícia Marítima, procurará condicionar o 

tráfego no decorrer da prova, chamando a atenção dos Atletas, dirigentes e demais 

acompanhantes para o facto de não se responsabilizar por acidentes ou danos sofridos 

pelos mesmos. Procurará, contudo, garantir a assistência de primeiros socorros com o 

apoio dos Bombeiros Voluntários da Costa de Caparica. 



No decorrer da prova não será permitido qualquer acompanhamento dos Atletas, em 

especial por veículos motorizados, exceptuando-se os veículos da Organização e da 

Segurança. O desrespeito por esta norma pode levar à desclassificação, de Atletas ou 

Equipas.  

O Júri da Competição é da responsabilidade da Organização, sendo a arbitragem 

assegurada por Juízes e Cronometristas da Associação de Atletismo de Setúbal. Serão 

efectuados controlos de passagem ao longo do percurso sendo desclassificados os 

participantes que não os cumprirem na totalidade. 

 

10.º DESCLASSIFICAÇÔES 

Serão automaticamente desclassificados todos os concorrentes que: 

a. Não efectuem o controlo de partida; 

b. Não cumpram o percurso na totalidade; 

c. Não levem o dorsal ao peito, bem visível, durante toda a prova; 

d. Não levem o chip colocado e bem visível; 

e. Corram com o dorsal e/ou chip de outro concorrente; 

f. Não respeitem as instruções da Organização.  

 

11º. CASOS OMISSOS 

Protestos, a existirem, deverão ser apresentados, de imediato, ao Júri da Competição, 

que os resolverá de acordo com este Regulamento Geral. Os Casos Omissos neste 

Regulamento Geral serão resolvidos de acordo com os Regulamentos da Federação 

Portuguesa de Atletismo.   

 


