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Prova Obs:

sábado, 12 de Novembro de 2011

15:30 2.000 m Prova ExtraINI F

15:30 2.000 m Prova ExtraINI M

15:30 2.000 m Prova ExtraINF F

15:30 2.000 m Prova ExtraINF M

15:50 4.000 m Prova ExtraJUV F

15:50 4.000 m Prova ExtraJUV M

16:10 5.000 m Prova ExtraJUN F

16:10 5.000 m Prova ExtraJUN M

16:30 6.000 m SEN a VET F

16:30 6.000 m SEN a VET M

Regulamento
1 Poderão participar nesta competição todos os atletas que estejam devidamente filiados na ADIF ou numa 

Associação congénere;

2 Só serão consideradas as inscrições remetidas através de formulário próprio, por fax, email ou entregue nos 

serviços administrativos da ADIF, até à data final de inscrição.

3 No caso da falta de cumprimento da alinea anterior não serão consideradas as inscrições

4 Os atletas só poderão se inscrever nas distâncias referentes ao seu escalão de filiação

5 O escalão de Veteranos poderá se inscrever na distância do escalão de Seniores, não podendo ser considerados 

como campeões na classificação individual, nem contribuir para classificação colectiva.

6 A atribuição do titulo de campeão ADIF só será efectuado no escalão de Seniores em ambos os sexos.

7 Os atletas estrangeiros não poderão usufruir do titulo de campeão ADIF nesta competição, quer aos lugares 

respectivos de honra

8 Nesta competição a classificação será individual e colectiva no escalão de sénior masculino e feminino.

9 A classificação colectiva será obtida tanto no sexo masculino como no feminino, somando a classificação dos 

três primeiros atletas de nacionalidade portuguesa. Em caso de empate o desempate será resolvido a favor da 

equipa cujo o terceiro elemento esteja melhor classificado.

10 Será entregue uma taça ao atleta primeiro classificado do escalão senior masculino e feminino.

11 Será entregue uma taça à equipa classificada em primeiro lugar no sexo masculino e no feminino

12 Data Final de Inscrição: 09/11/2011
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