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I - Introdução
O Campeonato Nacional de Veteranos de Milha e 10.000 metros irá realizar-se no dia 3 de
Setembro (sábado) na pista de atle smo Estádio Municipal de Seia, com início pelas 15 horas.
II - Par cipação
Esta compe ção des na-se a atletas femininos e masculinos com idade igual ou superior a 35
anos, desde que se encontrem ﬁliados na FPA.
Os escalões a considerar para esta compe ção, terão em conta a idade dos atletas no dia da
compe ção e serão agrupados, a par r dos 35 anos, de cinco em cinco anos, por género
(escalões deﬁnidos pela IAAF/WMA).
III - Inscrições Preliminares
As inscrições terão de ser feitas única e exclusivamente no site da ANAV
h ps://anavportugal.pt, impreterivelmente até às 23h59m do dia 30 de Agosto.
Cada clube pode inscrever um número ilimitado de atletas. A inscrição terá um valor de
3,00€ (três euros) por prova.
IV - Programa Horário
Este evento será disputado em uma só jornada através de séries, de acordo com as marcas dos
atletas que as deverão colocar na inscrição.
O programa horário será deﬁnido após o fecho das inscrições.
Sempre que possível os atletas do mesmo escalão serão colocados juntos na mesma série. Nos
casos em que num só escalão o número de atletas seja superior ao número máximo ideal, os
atletas deste escalão serão agrupados por tempos, de acordo com o deﬁnido abaixo:
● Os tempos mais lentos disputarão a primeira série e os mais rápidos, as séries seguintes;
● A ordem das séries será dos escalões mais velhos, em primeiro,
● As séries femininas serão as primeiras a serem disputadas.
V - Dorsais
Os dorsais e demais documentação, deverão ser levantados no Secretariado da compe ção até
uma hora antes da prova.
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VI - Classiﬁcações
Exis rão classiﬁcações individuais por escalão etário e género e classiﬁcações cole vas por
género. Estas serão ob das através do sistema de pontuação dos 8 melhores atletas de cada
género e escalão, atribuindo-se ao 1º classiﬁcado 8 pontos, ao 2º classiﬁcado 7 pontos.
Efetuado o somatório dos pontos dos atletas, vencerá o Clube que ob ver maior pontuação. Os
casos de empate serão decididos a favor dos clubes que ob verem mais primeiros lugares. Caso
o empate subsista, aplicar-se-á o mesmo critério em relação aos segundos lugares, e assim
sucessivamente, até ao desempate.
VII – Prémios
Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classiﬁcados de cada escalão etário e género e
troféus às 3 primeiras equipas em cada género.
VIII – Direção Técnica
A coordenação do evento estará sob responsabilidade da Direção da ANAV.
IX - Diversos
Os casos omissos ou eventuais alterações às presentes normas serão resolvidos pela
organização, ouvido o representante da ANAV. Quaisquer alterações que sejam necessárias
introduzir após a divulgação do presente regulamento, serão divulgadas exclusivamente no site
anavportugal.pt, e na documentação entregue com os dorsais.
O par cipante, ao proceder à inscrição nesta compe ção, autoriza a cedência, de forma gratuita
e incondicional, dos direitos de u lização da sua imagem captada em ﬁlmagens ou fotograﬁas
que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais da
compe ção.
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