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1 – ORGANIZAÇÃO: 

• Equipa de Apoio às Escolas do Médio Tejo 

• Escola EB 23 D. Maria II – Vila Nova da Barquinha 

 

2 – PARCEIRO: 

• Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha 

 

3 – COLABORAÇÃO: 

• Escola ES/3 Artur Gonçalves – Torres Novas 

 

4 – APOIO: 

• Guarda Nacional Republicana de Vila Nova da Barquinha 

• Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha 

• Escola de Tropas Aerotransportadas e Escola Prática de Engenharia de Tancos 

 

5 – OBJECTIVO: 

O Corta-Mato do Desporto Escolar constitui um dos “pontos altos” do plano de actividades 

da Equipa de Apoio às Escolas do Médio Tejo – Desporto Escolar, congregando a 

participação de cerca de 1400 alunos representantes de todas as escolas desta Área 

Educativa. Apuram-se os vencedores da especialidade nos escalões de Iniciados e Juvenis, 

para a participação no Corta-Mato Nacional a realizar nos dias 12 e 13 de Março 2010 em 

Vagos/EAE Aveiro/DREC. 

 

6 – DATA: 

• 24 de Fevereiro de 2010 

 

7 – LOCAL: 
• Vila Nova da Barquinha – Parque Ribeirinho 

 

8 – PARTICIPANTES: 

     8.1 – Alunos pertencentes aos Estabelecimentos de Educação e Ensino, oficial ou 

particular, apurados pelas provas de Escola da Área do Médio Tejo. 

 8.2 – Escalões: Infantis A, Infantis B, Iniciados, Juvenis e Juniores, de ambos os sexos.  

 8.3 – São participantes: 

 8.3.1 – Por Equipa (de Escola) – os quatro primeiros alunos a chegar à meta de 

cada uma das escolas, em todos os escalões considerados; 
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8.3.2 – Individualmente – os 6 (seis) primeiros alunos dos escalões/sexo já referidos, 

classificados individualmente na Fase Escola. 

 8.4 – Cada Equipa de Escola será constituída por 4 alunos, no mínimo, por escalão 

etário/sexo. Assim, ficarão abrangidas para a classificação por Equipas, todas as escolas 

que inscrevam este número de alunos participantes em todos os escalões considerados.  

8.5 – Cada aluno só pode participar obrigatoriamente na prova correspondente ao seu 

escalão etário/sexo, de acordo com o quadro apresentado no Ponto 9., não sendo 

permitida a participação no escalão seguinte. 

 8.6 – Não haverá distinção entre alunos/atletas Federados e não Federados. 

 

9 – ESCALÕES/DISTÂNCIAS: 

Quadro 1 – Provas por Escalão  

 

ESCALÃO 

 

ANO 

NASCIMENTO 

DISTÂNCIA 

(metros)    

              

Fem.         Masc. 

HORÁRIO DAS 

PROVAS 

 

Fem.        Masc. 

Infantis A 1999/2000 1.000 1.000 10.30 10.45 

Infantis B 1997/1998 1.500 1.500 11.00 11.15 

Iniciados  1995/1996 2.000 2.500 11.30 11.45 

Juvenis  1993/1994 2.500 3.500 12.10 12.35 

Juniores 1992 e anteriores 2.500 3.500 12.10 12.35 

 

10 – PROGRAMA GERAL: 

• 09.15/10.00 Horas – Recepção das Escolas 

o 10.30 Horas – Infantis A Femininos 

o 10.45 Horas – Infantis A Masculinos 

o 11.00 Horas – Infantis B Femininos 

o 11.15 Horas – Infantis B Masculinos 

o 11.30 Horas – Iniciados Femininos 

o 11.45 Horas – Iniciados Masculinos 

o 12.10 Horas – Juvenis, e Juniores Femininos 

o 12.35 Horas – Juvenis, e Juniores Masculinos 

 

• 13.30/14.00 Horas – Regresso das Escolas 
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11 - INSCRIÇÕES: 

 11.1 – As inscrições deverão ser efectuadas, através do preenchimento da Ficha de 

Inscrição em anexo, (Anexo I) impreterivelmente, até às 16.00H do dia 12 de Fevereiro 

de 2010 (6ª feira) e enviadas por e-mail para: 

  

Ana Lima: nanyza@gmail.com  

 

NOTA: AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER APENAS ENVIADAS POR EMAIL! 

 

 11.2 – As inscrições dos alunos deverão indicar obrigatoriamente e por atleta todos os 

dados pedidos na ficha. 

 

12 - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 

• Bilhete de Identidade/Documento Identificação dos alunos/atletas participantes. 

 

13 – REGULAMENTO TÉCNICO: 

 Serão aplicadas as disposições legais dos seguintes Regulamentos: 

• Regulamento Geral de Provas do Desporto Escolar 2009/2010; 

• Regulamento Específico de Atletismo para o Desporto Escolar 2009/2010; 

• Documento Orientador do Corta-Mato CLDE 2009/2010. 

 

14 – EQUIPAMENTO: 

 13.1 – Os alunos participantes devem ser portadores de equipamento desportivo 

adequado às características e condições do local da prova, de acordo com o Regulamento 

Geral de Provas. 

 

14.2 – Fica vedado, a todos os participantes, a utilização de equipamento de qualquer 

clube nacional ou estrangeiro, ou com publicidade que contrarie a legislação em 

vigor. 

 

15 – CLASSIFICAÇÕES: 

15.1 – O registo de chegadas será efectuado por “chip” colocado na sapatilha 

15.2 - As classificações serão elaboradas da seguinte forma: 

o Uma Classificação Geral Individual, por Escalão Etário/Sexo; 

o Uma Classificação Colectiva de Equipas Escolares, por Escalão Etário/Sexo; 

mailto:nanyza@gmail.com�


                        
                                              
 

Pág. 4 

 

 

 A Classificação Colectiva é efectuada através da pontuação obtida pelo 

somatório da ordem de chegada dos quatro primeiros alunos do respectivo 

Escalão Etário/Sexo. Em caso de igualdade pontual, o desempate será 

efectuado pelo melhor 4º classificado; 

o As classificações serão afixadas após cada uma das provas de corta-mato 

(classificações oficiosas) e tornadas válidas, pelo juiz de prova, meia hora 

após a sua afixação (classificações oficiais); 

o Para reclamar das classificações afixadas, o professor responsável pela 

equipa terá de entregar na organização local, até meia hora após a afixação 

dos resultados oficiosos, a respectiva Ficha de Reclamação de Classificação 

(previamente enviada a todas as escolas e da qual todos os professores 

deverão ser portadores) 

15.3 – Ficarão apurados para o Corta-Mato Nacional os vencedores das provas de Iniciados e 

Juvenis de ambos os sexos, sendo: 

o Equipa de Escola – a equipa do Estabelecimento de Ensino que foi vencedora da 

prova, constituída por 4 alunos no mínimo e 6 no máximo por escalão;  

o Equipa de EAE – composta pelos 6 (seis) primeiros alunos dos escalões/sexo já 

referidos, classificados individualmente e não pertencentes à Equipa de Escola. 

 

16 – PRÉMIOS: 

 16.1 – Individuais: Serão atribuídas medalhas aos 3 (três) primeiros alunos da classificação 

geral, por escalão etário/sexo. 

 16.2 – Colectivos: Será atribuído 1 troféu, às primeiras 3 (três) Equipas de Escola, por 

escalão etário/sexo. 

 16.3 – Todos os alunos e/ou professores receberão um certificado de participação. 

 

17 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos, bem como as dúvidas resultantes da aplicação deste Regulamento, serão 

analisados e resolvidos pela organização e da sua decisão não cabe recurso. Informa-se que o 

Júri da Prova, que assume também funções de orientação das equipas de juízes, é constituído 

pelos seguintes elementos: 

 

• Ana Lima – Coordenadora do Desporto Escolar Médio Tejo 

• Vasco Guedes – Professor de Apoio ao Atletismo EAE Médio Tejo 

• Francisco Gouveia – Professor de Apoio à EAE Médio Tejo 
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18 – ALTERAÇÕES DE ALUNOS: 

As alterações de alunos só serão aceites mediante preenchimento de ficha própria, que enviamos 

em anexo, e da qual todos os professores deverão ser portadores, devidamente preenchida e 

assinada, entregue no Secretariado das Provas, até às 9.30H para alunos da 1.ª prova e até às 

10.00H para alunos dos restantes escalões. 

No caso das Escolas não conseguirem efectuar estes procedimentos até às 10.00H, só serão 

realizadas alterações de dorsais aos alunos que tenham ficado nos 12 primeiros lugares, após a 

afixação das classificações provisórias. Nesta situação, o professor responsável terá de preencher 

a mesma ficha e entregá-la no Secretariado da Prova. 

 

19 – RECOMENDAÇÕES: 

 

19.1 - Os professores responsáveis pelas diversas equipas deverão orientar os seus 

alunos no sentido de: 

• Antes da prova 

o Deixar todos os valores no meio de transporte utilizado; 

o Não se dispersar dos restantes colegas;  

o Auxiliar os alunos a colocar os dorsais; 

o Reconhecer o percurso de forma organizada e atenta; 

o Assegurar que os “seus” alunos e/ou equipas estão todos prontos para iniciar a 

respectiva prova nos horários previstos (equipamento adequado, dorsais 

devidamente colocados, …); 

o Preparar e orientar os alunos para a câmara de partida. 

• Durante a prova 

o Não permitir a utilização pelos “seus alunos” de equipamentos oficiais de 

clube nacional ou estrangeiro, tal como refere o artigo 18º e 19º do 

Regulamento para a Organização de Provas Regionais e Nacionais do Desporto 

Escolar (é proibido vestir camisolas do Benfica ou do Sporting, por exemplo). 

o Colaborar e cooperar com os colegas na organização da prova; 

o Controlar/acompanhar os alunos que aguardam a sua participação, evitando circular 

no percurso de prova e encaminhando-os para a câmara de partida (onde apenas 

entrarão os alunos que vão participar na prova seguinte, estando aí vedada a 

entrada a professores). 

• Final da prova 

o Orientar e vigiar os alunos de forma a prevenir possíveis acidentes ou incidentes; 
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o Encaminhar os vencedores de prova para junto do pódio, quando for solicitada a sua 

presença, através de comunicação sonora. 

19.2 - No sentido de proporcionar o normal desenvolvimento da prova, professores e 

alunos deverão ter em consideração que: 

• Dorsais 

o As escolas deverão ser portadoras de alfinetes para os seus alunos; 

o No secretariado de recepção, cada escola receberá um envelope com informações de 

“última hora” e com os dorsais correspondentes.  

o Os dorsais devem ser distribuídos pelo(s) professor(es) da escola, em conformidade 

com a listagem anexa aos mesmos; 

o O dorsal é colocado, no peito, com dois alfinetes pequenos; 

• Balneários 

o Os alunos deverão deslocar-se para o local da prova já devidamente equipados, 

havendo no local instalações sanitárias e balneárias.  

o Uma vez que as instalações balneárias são reduzidas, todos os Professores deverão 

assegurar que os participantes utilizem as instalações apenas para o essencial. 

o Não deixar qualquer valor nos balneários mas sim no respectivo autocarro. 

o Os balneários são para utilização, rápida, não podendo servir para depósito de 

bagagens. 

• Limpeza e preservação de espaços 

o Incutir nos alunos a responsabilidade na limpeza e sensibilizá-los para que o lixo seja 

sempre depositado nos locais destinados para o efeito. 

o Quaisquer danos ou estragos que se venham a verificar, serão imputados à comitiva 

utilizadora do(s) espaço(s) em questão, a qual deverá assumir a responsabilidade e os 

encargos financeiros da respectiva reparação. 

 

20 – INDICAÇÕES GERAIS: 

 20.1 – Alimentação: 

      CADA ESCOLA É RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DOS SEUS ALUNOS E 

PROFESSORES ACOMPANHANTES. DEVERÁ, ASSIM, PROVIDENCIAR UM 

LANCHE/VOLANTE POR PESSOA. A EAE MÉDIO TEJO ATRIBUIRÁ UMA QUANTIA DE 

1,80€ POR ALUNO/PROFESSOR MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE UMA DECLARAÇÃO 

RECIBO POR PARTE DA ESCOLA. 

 

      20.2 - Águas: 
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o A organização irá assegurar águas para todos os participantes e 

acompanhantes. 

 

 20.3 – Instalações sanitárias e balneárias:  

o As instalações sanitárias localizam-se no recinto devidamente assinaladas. Face à 

utilização por um número elevado de pessoas, apela-se à rapidez e preservação da 

limpeza das mesmas. NÃO DEIXEM QUAISQUER OBJECTOS ESQUECIDOS NAS 

MESMAS. 

 

20.4 – Transportes: São da responsabilidade dos Estabelecimentos de Ensino, aconselhando-

se a coordenação entre escolas da mesma localidade ou limítrofes, para rentabilização de 

recursos. As viaturas ficarão estacionadas junto ao local da prova conforme sinalização. 

 

 20.5 – Recepção de comitivas: Logo que cheguem ao local da actividade, os professores 

responsáveis de escola devem dirigir-se à recepção para receberem um envelope com os 

respectivos “chips” e toda a informação necessária para as provas. 

  

20.6 – Entrega de Prémios: Vai sendo efectuada ao longo da manhã: logo que as 

classificações de cada prova vão sendo reconhecidas como Oficiais, os alunos premiados serão 

chamados ao pódio. Apelamos à atenção dos professores responsáveis para que na devida 

altura os alunos que irão ser medalhados sejam encaminhados ao pódio para receberem os 

prémios. 

 

20.7 – Assistência médica: Será assegurado pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da 

Barquinha. Haverá tendas de primeiros socorros, nas imediações da prova. 

 

20.8 – Alfinetes: cada comitiva deverá providenciar no sentido de assegurar alfinetes 

para os dorsais dos respectivos alunos participantes (2 alfinetes por cada dorsal). 

 

20.9 – Limpeza: Apela-se à colaboração de todos os professores, para que os alunos sejam 

responsáveis pelo depósito de lixos nos recipientes próprios espalhados pelo recinto.   

 

CONSELHOS PRÁTICOS: 

 
1. Verificar se ao levantar a documentação da prova se todos os atletas têm dorsal e chip; 

2. O dorsal está acompanhado de um envelope identificado com o nº de dorsal correspondente 
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ao atleta; 

3. O dorsal contempla o nome, a escola e o escalão do atleta, alguma coisa em contrário 

contacte de imediato o secretariado; 

 

4. Verificar se o chip fica colocado na posição correcta  no peito do pé;  

5. Estar atento ao horário das provas; 

6. Dirigir-se à câmara de chamada logo que sejam chamados;  

7. Os atletas não devem entrar no circuito sem que estejam em corrida;  

8. No final das provas os professores responsáveis devem recolher os chips e entregar no 

secretariado. 

  

Nota: Os atletas que não conseguirem colocar os chips nos atacadores devem ir junto do 

secretariado para solucionar o problema. 

 

ATENÇÃO! 
 

 

BOA PROVA PARA TODOS! 

A EAE do Médio Tejo 

Como  colocar o seu  chip: 

Obrigatório o uso do CHIP preso com os  atacadores no peito do pé. Em caso 

de dificuldade, contacte o Secretariado. 

Um CHIP: 


