ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BRAGA
NORMAS ADMINISTRATIVAS DE APROVAÇÃO E CONTROLE DE
PROVAS DE ESTRADA E CORTA-MATO
Na sua reunião de 29-11-2014, a Direção da Associação de Atletismo de Braga deliberou instituir as
seguintes normas administrativas de aprovação e controle de Provas de Estrada e Corta-Mato.
1 – ORGANIZADORES DE PROVAS
a) Entrega do processo de oficialização de prova na Associação em relação à data da prova, com
mínimo de 45 dias de antecedência.
b) O formulário de aprovação de prova deve ser preenchido por todos os organizadores (seja qual for a
dimensão da prova) no momento em que solicitam à associação que o seu regulamento seja visado.,
Podendo também ser preenchido on-line no portal da A.A.Braga ( Informação – Modelos)
c) As provas de estrada, corta-mato, montanha, obedecem a um regulamento próprio (que é entregue
conjuntamente com o processo de oficialização da prova com 4 exemplares, 4 plantas toponímicas),
1 declaração de seguro de prova (se optarem por seguro próprio), que deve conter determinadas
normas específicas.
d) Está disponível um regulamento modelo que pode ser obtido na portal da A.A.Braga, na secção de
informação - > Modelos e Impressos
e) Para que a Câmara Municipal da zona conceda autorização a organizar determinada prova, um dos
requisitos necessários será o parecer da Associação de Atletismo de Braga sobre o regulamento da
prova. O parecer favorável (ou não) sobre a prova em causa será dado pela Direção Técnica da A.A.
Braga, após o pagamento da respectiva taxa de emissão de parecer (ou visto de aprovação) e
declaração de seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil, quando aplicável.
f) As provas com medição certificada serão declaradas com oficiais e incluídas no Calendário Regional,
tendo direito a fazer constar no respectivo regulamento a qualificativo de medição certificada pela
AAB
g) A AAB no caso dos organizadores de provas necessitarem de policiamento, promoveráa
inserçãorespetiva na PIRPED – Plataforma Informática de Requisição de Policiamento de Espetáculos
Desportivos,
2 – Taxa para provas de Estrada e Corta-Mato
Os organizadores de provas, aquando da entrega do processo de oficialização em conformidade com as
opção de que manifestarem ficarão sujeitos ao pagamento das seguintes taxas:
Descrição

Valor Euros

obs

1.Emissão de parecer sobre a competição

100,00

a)e) f)

2.Medição de Prova Regionais Por Km medido

5.00

b)d)

3.Ajuizamento

( por cada Juíz deslocado )

20.00

d)

6.Secretariado de competição com produção de dorsais das AAB

75,00

c)e)f)

7.Secretariado de competição sem produção de dorsais

50.00

c)e)f)

Obs:
a) Inclui publicitação da prova na página da AAB e inserção no Pirped
Os organizadores Extra-associação que pretenderem publicitar e divulgar a sua prova na página
da AAB, deverão liquidar igualmente esta taxa;

b) Para as provas de Grau Nacional ou Internacional, deverá ser observada a tabela de preços
da FPA em vigor;
c) Inclui o processamento de inscrições, resultados e publicação no site A.A.Braga;
d) Serão acrescidos os custos de deslocação de 0,36 Euros por viatura com um máximo de 4
pessoas.
e) Os Clubes filiados ( com mais de cinco atletas) terão um desconto de 75%.
f) Os Organizadores que integrem no regulamento politicas de descriminação positiva
relativamente a atletas federados, beneficiarão de um desconto de 50%.
NOTA: No acto do pedido de aprovação, os organizadores deverão liquidar integralmente os atos
requisitados dos itens 1) e 2) e 50% do custo previsto nos restantes itens requisitados, comprometendose a pagar o restante após apuramento de contas e contra a recepção da respectiva nota de despesas.
O presente regulamento entrará em vigor no dia 1 de Dezembro de 2014 e aplicar-se-á aos pedidos de
autorização de submetidos após essa data.

Associação de Atletismo de Braga
FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE PROVAS DE ESTRADA, CORTA-MATO E MONTANHA
Organizador
Morada
Localidade
Codigo Postal
Email
Contato telefónico
Diretor de Competição

Tipo de Competição
Local
Data

Sim = 

Ações Pretendidas

ou números
Previstos

1.Emissão de parecer sobre a competição



2.Medição de Prova



3.Ajuizamento

Indique á condição o número de Juízes pretendido

4.Deslocação de Juízes ( ao Km em viaturas de 4 Juízes )
5. Impressão de Dorsais em Papel c/ Publicidade AAB



6. Inserção da prova no PIRPED



O proponente declara aceitar as condições propostas para as acções requisitadas
Local e Data: ________________, __ de _____________ de ___________
Assinatura____________________________________________________________

