
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS 
Fundación Municipal Deportes – Ayuntamiento de Badajoz 

Associação Atletismo de Portalegre 

 

28ª Meia Maratona Internacional Badajoz/Elvas 

2 de outubro de 2016 

 

REGULAMENTO DA PROVA 

 
1. A Câmara Municipal de Elvas, conjuntamente com a Fundación Municipal de Deporte do Exmo 

Ayuntamiento de Badajoz e o apoio técnico da Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre 

organiza, no dia 2 de outubro de 2016, pelas 9h30, uma corrida de Atletismo denominada 28ª Meia 

Maratona Internacional Badajoz/Elvas. 

 

2. Só poderão participar indivíduos com 18 ou mais anos (seniores), desde que gozem de boa saúde e se 

encontrem com a preparação física e psíquica apta a esforços longos, não se responsabilizando a 

Organização por qualquer tipo de consequências negativas provocadas pela sua participação, 

aconselhando os participantes a atestarem a sua condição física pelas vias médicas adequadas. Atletas 

internacionais apenas poderão participar desde que autorizados de acordo com o regulamento da IAAF. 

As inscrições destes atletas devem obrigatoriamente ser canalizadas para a associação de Atletismo do 

Distrito de Portalegre (AADP). 

 

3. A Organização, subscreveu um seguro desportivo para os atletas. Os atletas federados tem o seu 

seguro desportivo da federação. 

 

4. O percurso tem a extensão de 21,098 km medidos oficialmente, segundo o percurso ideal do atleta de 

Maratona, definido segundo critério da FPA, sendo a partida da Av. de Huelva (Badajoz – Espanha) e a 

chegada ao Estádio Municipal de Atletismo (Elvas – Portugal). O itinerário é o seguinte: Av. de 

Huelva, Av. Villanueva, Cruzamento com N-V, Av. Maria Auxiliadora, Padre Tomas, Glorieta de San 

Juan Bosco, Tomas Romero de Castilla, Av. del Peru, Av. del Guadiana, Paseo Fluvial, Puente de la 

Universidad, Av. Diaz Ambrona, Nacional V, Caia, Estrada paralela a A6 (lado esquerdo sentido 

Badajoz-Elvas), Av. Do dia de Portugal, Rotunda do Forte de Santa Luzia, Rotunda do Bombeiro, 

Portas de Olivença, Rotunda do Combatente, Rotunda do Estádio de Atletismo, Portão de entrada para a 

Pista de Atletismo, uma volta a Pista pelo corredor nº 4 até a META. Todos os quilómetros da prova 

estão assinalados. 

 

5. A Inscrição pode ser efectuada no site da prova, através de mail (desporto@cm-elvas.pt) ou para 

atletas espanhois na Fundacion Municipal de Deportes de Badajoz , mediante o pagamento de 10€ por 

participante até dia 23 de setembro e de 24 de setembro a 28 de setembro é de 15€. 

Ponto único – A inscrição só será considerada depois do pagamento da respectiva taxa. 

 

6. As inscrições terminam a 28 de setembro de 2016 (quarta-feira) ou quando se atingir o limite de 500 

participantes. 

 

7. As diferentes categorias são: 

  
Escalões Masculinos  Escalões Femininos 

Seniores 18 aos 34 anos Seniores 18 aos 34 anos 

Veteranos I 35 aos 39 anos Veteranos I 35 aos 39 anos 

Veteranos II 40 aos 44 anos Veteranos II 40 aos 44 anos 

Veteranos III 45 aos 49 anos Veteranos III 45 aos 49 anos 

Veteranos IV 50 aos 54 anos Veteranos IV + de 50 anos 

Veteranos V + de 55 anos 
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8. É rigorosamente proibido o acompanhamento de atletas por qualquer veiculo com ou sem motor. A 

não observância desta determinação implicará a imediata desclassificação do atleta participante. 

 

9. A partida será dada às 9h30 (hora portuguesa) / 10h30 (hora espanhola), não havendo a clássica 

chamada. 

 

10. A concentração dos atletas far-se-á 15 minutos antes, atrás do risco de partida. 

 

11. Os tempos obtidos serão cronometrados, encerrando este serviço 02h30m após o sinal de partida, 

pelo que todos os atletas que entrarem após o encerramento do controlo, não terão registo crono 

métrico, pelo que não serão classificados. 

 

12. A classificação colectiva resultará da soma dos pontos dos 4 (quatro) primeiros atletas de cada 

formação independentemente do escalão ou género a que pertença (a partir da geral absoluta, 

masculinos e femininos). Vence a equipa que somar menos pontos. 

 

13. Haverá postos de abastecimento à partida, à chegada e durante o percurso. O abastecimento a atletas 

fora das zonas demarcadas para o efeito implica a sua desclassificação.  

 

14. Diversos controlos espalhados ao longo do percurso permitirão desclassificar os participantes que 

voluntariamente não cumpram o percurso estabelecido neste regulamento, ou que utilizem qualquer acção 

que afecte os restantes participantes em benefício próprio ou alheio. 

 

15. Todos os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos em conformidade com os 

regulamentos da IAAF. O Júri da prova será nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Associação de 

Atletismo do Distrito de Portalegre. Das suas decisões podem ser apresentadas reclamações ao Júri de 

Apelo. Essa reclamação terá de ser efectuada por escrito, durante os 30 minutos subsequentes à decisão 

do Arbitro, mediante o pagamento de uma caução de 100€ (cem euros) que será restituída se for dado 

provimento à reclamação. 

 

16. Informações complementares e de ultima hora serão prestadas no site oficial da prova. Informações 

adicionais podem ser solicitadas para o correio electrónico (desporto@cm-elvas.pt) ou pelo telefone/fax 

268.622100 (10h00/12h00 e 14h00/16h00). 

 

17. Os dorsais serão entregues no dia da prova junto a Partida (em Badajoz), entre as 8h15 e as 9h15 

(hora portuguesa). 

 

18. Transporte – Os atletas portugueses deverão concentrar-se no Estádio Municipal de Atletismo até às 

8h00, onde se encontrará um autocarro que os transportará gratuitamente ao local da partida. No final 

da prova e após a entrega dos prémios será prestado idêntico serviço aos atletas espanhóis. 

 

19. Serão atribuídos os seguintes prémios: 

 

 Para todos os que concluam a prova dentro do tempo limite de 02h30m: 

 - T-shirt técnica, brinde e suplemento alimentar 

 

 Taças ou Troféus: 

 - Aos 5 primeiros da Geral Masculina 

 - Aos 5 primeiros da Geral Feminino 

 - Aos 3 primeiros de cada escalão 

 - A primeira equipa 

 

 Prémios Monetários: 
 

Geral Masculino Geral Feminino 

1º Prémio – 200€  1º Prémio – 200€  

2º Prémio – 100€  2º Prémio – 100€  

3º Prémio – 75€  3º Prémio – 75€  

4º Prémio – 50€  4º Prémio – 50€  
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5º Prémio – 25€  5º Prémio – 25€  

6º Prémio – 10€  6º Prémio – 10€  

7º Prémio – 10€  7º Prémio – 10€  

8º Prémio – 10€  8º Prémio – 10€  

9º Prémio – 10€  9º Prémio – 10€  

10º Prémio – 10€  10º Prémio – 10€  

 

Seniores Masculino Seniores Feminino 

1º Prémio – 100€  1º Prémio – 100€  

2º Prémio – 50€  2º Prémio – 50€  

3º Prémio – 25€  3º Prémio – 25€  

 

Veteranos Masc. I Geral Vet. Femininos 

1º Prémio – 100€  1º Prémio – 100€  

2º Prémio – 50€  2º Prémio – 50€  

3º Prémio – 25€  3º Prémio – 25€  

  

Veteranos Masc. II  

1º Prémio – 100€   

2º Prémio – 50€   

3º Prémio – 25€   

  

Veteranos Masc. III  

1º Prémio – 100€   

2º Prémio – 50€   

3º Prémio – 25€   

  

Veteranos Masc. IV  

1º Prémio – 100€   

2º Prémio – 50€   

3º Prémio – 25€   

  

Veteranos Masc. V  

1º Prémio – 100€   

2º Prémio – 50€   

3º Prémio – 25€   

 
Nota – Os prémios monetários são acumuláveis. 

 

20. Os casos omissos serão resolvidos em obediência às normas e regulamentos da Federação 

Portuguesa de Atletismo em vigor. 

 

 

 

A Organização 

 

 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

 
ENG. MANUEL VALÉRIO 


