
                               
 

7º CROSS MIRAVILLAS 

CAMPEONATO DISTRITAL DE CORTA MATO LONGO 

 

LOCAL: Pista Municipal de Cross – MiraVillas              DATA: 06 de Fevereiro de 2022           HORA: 09H15         

 

A Associação Sócio Cultural da Valeirinha e Associação Distrital de Atletismo de Coimbra com o apoio da C.M.Mira, 

da J.F. Praia de Mira e várias empresas da região de Mira, com a colaboração dos B.V.Mira, Proteção Civil, Voz Mira, 

Jornal Mira on line e Rádio Mira, realizam o 7º Cross na Pista de Cross de MiraVillas com o seguinte programa horário: 

 

Programa Horário 

 

Hora    Prova   Sexo   Escalão   Observações   

09H15 1.660 Metros M/F Infantis 1xVolta Grande  

09H25 1.660 Metros F Infantis 1xVolta Grande 

09H40 2.700 Metros M Iniciados 1xVolta Média + 1xVolta Grande  

10H00 2.700 Metros F Iniciados/Juvenis 1xVolta Média + 1xVolta Grande  

10H20 4.980 Metros M Juvenis/Veteranos 3xVolta Grande  

10H45 700M M Benjamins A 1xVolta Pequena 

10H55 700M F Benjamins A 1xVolta Pequena 

11H05 1.040M M Benjamins B 1xVolta Média 

11H15 1.040M F Benjamins B 1xVolta Média 

11H30 4.340 Metros   

 

F 

 

Jun/Sub23/Seniores 

   

1xVolta Média +2xVolta Grande 

Campeonato Distrital Longo 

11H35 4.340 Metros   

 

F 

 

Veteranos   1xVolta Média + 2xVolta Grande 

 

12H05 

12H05 

7.680 Metros 

9.340 Metros 

 Juniores 

Sub23/Seniores 

   

1 Volta Média + 4xVolta Grande 

1 Volta Média + 5xVolta Grande 

Campeonato Distrital Longo 

 

     
 
 
 

 
       

 

 



REGULAMENTO 7º Cross MiraVillas  
 

1. A Competição realiza-se na Pista Municipal de Cross de Mira, situada no Aldeamento 

MiraVillas, na Freguesia da Praia de Mira. 

2. Apenas podem participar atletas filiados na Federação Portuguesa de Atletismo. 

3. Os atletas da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra devem apresentar-se com o 

Dorsal atribuído para a época 2021/2022. 

4. Aos atletas filiados em outras Associações: 

 - Será atribuído um Dorsal de Época, com um custo de 5,00€; 

5. Cada atleta só poderá participar na prova do seu escalão. 

6.  As inscrições são feitas através da plataforma https://fpacompeticoes.pt/ até às 24H00 

da quarta-feira que antecede a competição 

7. As confirmações terão de ser efetuadas até 01H30 antes do início da competição. 

8. Apresentação na câmara de chamada até 15 minutos antes da hora da prova. 

9. Os atletas devem ser portadores de pelo menos 3 (três) alfinetes para a correta 

colocação do dorsal. 

10. Aos Atletas autorizados de outras Associações Distritais deverão os seus delegados 

(autorizados para tal) levantar os dorsais no Secretariado da Competição 

11. Os percursos alternarão entre 3 voltas distintas, denominadas: 

- VOLTA PEQUENA: com extensão de 700 m 

 - VOLTA MÉDIA: com extensão de 1040 m 

 - VOLTA GRANDE: com extensão de 1660m 

12. O participante ao proceder à sua inscrição nesta competição, autoriza a cedência, de 

forma gratuita e incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada em 

fotografia/imagem que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em 

peças comunicacionais da competição. 

13. Nesta Competição haverá classificações individuais e coletivas. 

14. Prémios:  

INDIVIDUALMENTE serão atribuídas Medalhas aos 5 primeiros classificados dos 

Escalões de Benjamins a Iniciados (Sub16) de ambos os sexos. Nos Escalões de Juvenis 

(Sub 18) Juniores (Sub20) e Sub 23 e Seniores de ambos os sexos serão atribuídas 

medalhas aos 3 primeiros classificados. Nos Sub Escalões de Veteranos Mas e Fem, 

medalhas a todos os 3 primeiros classificados. 

COLETIVAMENTE serão atribuídas taças às 8 primeiras equipas Classificadas (FEM/MAS) 

no conjunto de todas as provas. A classificação coletiva será encontrada pela soma dos 

primeiros dez atletas chegados à meta em cada prova de ambos os sexos. A pontuação 

dos atletas será da seguinte forma: 1º - 10 pontos, 2º - 9 pontos, 3º - 8 pontos e assim 

sucessivamente até ao 10º - 1 ponto.  

Casos omissos deste regulamento serão resolvidos de acordo com o regulamento geral 

de c competições em vigor na F.P. Atletismo. 

15. As questões de higienização e Segurança na frequência do espaço e durante a 

competição encontram-se em documento anexo, denominado Plano de Contingência/ 

Covid 19. 

16. Cada clube para pontuar para a classificação coletiva, terá de participar com o mínimo 

de 5 atletas no conjunto de todos os escalões. 

17. Haverá no local uma ambulância para primeiros socorros.  

18. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos de acordo com o Regulamento 

Geral de Competições em vigor da FPA. 

 



 

Regulamento Campeonato Distrital Corta Mato Longo 
Juniores/Seniores 

 
 

A. Só poderão participar atletas filiados na ADAC.  

B. Cada atleta só pode participar na prova do seu escalão.  

C. Nos Campeonatos Distritais haverá classificação individual e coletiva em ambos os sexos.  

D. Para as Classificações coletivas de Juniores e de Absolutos, serão considerados os primeiros 4 
atletas Juniores e os primeiros 4 atletas Seniores respetivamente.   

F. Medalhas aos 3 primeiros classificados Jun/Sub23/Seniores em ambos os sexos.  

G. Taças às 3 primeiras equipas (M/F) de Juniores e de Absolutos  

H. Os atletas Veteranos que pretendam participar no Campeonato Distrital de Corta Mato Longo, 
como seniores, devem formalizar da sua intenção aquando da sua inscrição;  

I. Para o apuramento da Classificação coletiva será atribuído 1 ponto ao 1º class., 2 pontos ao 2º 
class. e assim sucessivamente.  

J. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos de acordo com o Regulamento Geral de 
Competições em vigor da F.P.A.  

 

 

 

 

VOLTA PEQUENA DE 700 METROS 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOLTA MÉDIA DE 1.040 M 

 

 

 

 

 

VOLTA GRANDE DE 1.660 M 

 

 

 

 

 



PLANO DE CONTINGÊNCIA  

COMPETIÇÃO: 7º Cross Miravillas 

DATA: 06 Fevereiro de 2022 

LOCAL: Pista Municipal de Crosse Miravillas 

PREVISÃO ATLETAS. +- 250 Atletas 

ARBITRAGEM E STAF: 15 

PAIS DE ATLETAS, DIRIGENTES E TREINADORES: 40 

PUBLICO EM GERAL NESTAS COMPETIÇÕES: 80 

CONCELHO/FREGUESIA: Mira / Praia de Mira 

 

COORDENAÇÃO DO PLANO E DAS AÇÕES 

A coordenação do plano de contingência é da responsabilidade do Presidente da ADAC em colaboração 

com e delegado de Saúde e Proteção Civil do Concelho de Mira que poderão ser contatadas em qualquer 

momento para: 

    - David Soares (Presidente da ADAC) ………. 910993621 

    - Município Mira (Proteção Civil) …… 916 601234 

 Preparação Prévia  
 

1. A Associação Sócio Cultural da Valeirinha, bem como a Associação Distrital de Atletismo de 
Coimbra elaboram o presente Plano de contingência para aplicar no 7º Cross Miravil las e no 
Campeonato Distrital de Corta Mato Longo. 

2.  Serão criadas condições de higiene e segurança do local de competição. 
3. A identificação da área de isolamento e circuitos a adotar perante a identificação de um caso 

possível ou provável de COVID-19;  
4. A garantia da existência de circuitos definidos e, sempre que possível, preconizar a circulação 

num só sentido, evitando o cruzamento entre atletas.  
5. A descrição da formação e a estratégia de comunicação de risco a proporcionar a todos os 

praticantes, equipas técnicas, funcionários, colaboradores e outros, nomeadamente a forma de 
identificação e atuação perante uma pessoa com suspeita de COVID-19;  

6. O contacto atualizado da Autoridade de Saúde territorialmente competente e a identificação 
de um profissional devidamente qualificado, e seu substituto para os impedimentos, para a 
articulação com a Autoridade de Saúde. 

7. A coordenação do plano de contingência é da responsabilidade do Presidente do da ADAC em 
colaboração com e delegado de Saúde e Proteção Civil do Concelho de Mira. que poderão ser 
contatadas em qualquer momento. 

8. Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada aos responsáveis que 
são quem fará a articulação que se mostrar necessária com as autoridades (Serviços de Saúde 
e D.G.S.) e com os Clubes (Dirigentes). 

9. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte interveniente na competição 
deverá ser esclarecida junto dos responsáveis. 

 

 Acesso ao local da Competição 

 

10. O acesso á Pista Municipal de Crosse do Concelho de Mira será pela Rua das Laranjeiras rua 

esta que estará vedada ao trânsito automóvel até à casa de Madeira (Apoio), permitindo que 

apenas a Atletas, Juízes, Dirigentes dos Clubes e Treinadores e ainda pessoal afeto à 

organização tenham acesso ao local da competição. Os Pais dos Atletas e público em geral terá 

acesso à pista conforme indicações no local.  

 

 



11. Todos os, dirigentes, treinadores, juízes e pessoal da organização terão OBRIGATORIAMENTE 

de medir a temperatura corporal ao entrar no recinto das provas, bem como a higienização das 

mãos. O USO DE MÁSCARA será usada sempre que não seja possível o distanciamento de 2 

metros durante a prova. 

12. Os Dirigentes terão que levantar, junto do secretariado os dorsais para os atletas caso não 

possuam. 

13. No Secretariado o registo de atletas será o efetuado nas inscrições com confirmação.  

14. COVID -19-Apresentação obrigatória de comprovativo de vacinação que ateste o esquema 

vacinal completo ou Comprovativo de realização laboratorial de teste molecular de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), nas últimas 72 horas, com resultado negativo ou um 

teste rápido de antigénio nas últimas 48 horas, com resultado negativo. 

Entrega do Termo de Responsabilidade é obrigatório para todos os atletas. 

 Local de Competição 

15. Todos os atletas ao dirigir-se á câmara de chamada deverão fazer a higienização das mãos. 

16. É obrigatório o uso de máscara por parte do público sempre que não seja possível o 

distanciamento de 2 metros entre pessoas, durante toda a permanência no local de 

competição.  

17. Recomenda-se a todos os intervenientes que durante a realização do evento mantenham o 

distanciamento social, e etiqueta respiratória e a higienização das mãos, conforme 

recomendação da D.G.S. 

18. Não haverá balneários, pelo que os atletas deverão chegar equipados. 

 Procedimentos em Competição 

19. A Zona de Partida e a Zona de Chegada estarão instaladas a cerca de 150 m de distância uma 

da outra. 

20. Será delimitada uma zona que servirá de antecâmara á entrada da Zona de partida, que 

possibilitará a manutenção de dois metros de distância entre os atletas que iniciarão a sua 

prova dentro de momentos. 

21. Na Zona de partida os Atletas deverão preservar uma distância de segurança mínima de 2 

metros até ao momento do tiro. 

22. Na Zona de Chegada estarão delimitados 2 corredores de escoamento dos atletas, cada um com 

mais de 2 metros de largura. De forma a manter o distanciamento social. 

 Monotorização de Casos Suspeitos 

            23. Haverá no local um espaço isolado, devidamente identificado, para receber eventuais       

                   casos suspeitos de infeção por COVID- 19. 

            24. Identificado algum caso suspeito, o mesmo será reencaminhado para o local designado e       

                   contatado o elemento da organização definido para esta tarefa. 

            25. Já no interior da área de isolamento, conforme instrução disponível na área:  

                   . Higienizar as mãos 

                   . Colocar a mascara cirúrgica 

                   . Ligar para SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as orientações fornecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

               Coimbra 21/01/2022 

               A Direção da ADAC 

 

 

 

                APOIOS: 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


