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ÉPOCA   2021 / 2022 
PARECER  Nº 08 SOBRE PROVA DE ATLETISMO 

 
 

Nome da Prova: 32ª Milha de Cristal 

Organização: Câmara Municipal, Junta de Freguesia e Clube de Atletismo da Marinha 
Grande 

Local da Realização: Marinha Grande 
 
Data da Realização: 24 de Abril de 2022 
 
 
PARECER: 
 
Face ao regulamento apresentado e que se anexa, depois de devidamente analisado, a Associação 
Distrital de Atletismo de Leiria concede o parecer favorável à realização da prova acima referida, pelo 
que o Organizador se obriga a realizá-la de acordo com o estabelecido no Regulamento. 
 
A data proposta para o evento, reúne as condições de segurança que permitem a sua realização, sem 
prejuízo de vir a necessitar de parecer positivo e vinculativo da Unidade de Saúde Pública, de acordo 
com as orientações e restrições que possam estar vigentes à data do mesmo. 
 
A organização do evento, deverá acompanhar eventuais alterações das orientações da DGS e cumprir 
as regras vigentes à data da realização. 
 
 
NOTA: 
Compromete-se igualmente a garantir a presença da assistência médica necessária, das forças de 
segurança e da contratação dos Seguros de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil obrigatórios 
por lei. 
 
 
Data:  8 de Março de 2022 
 
 
                                                                                                       A Direção da ADAL 
         (Miguel Saraiva) 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

32ª MILHA DE CRISTAL 
24 DE ABRIL DE 2022 

 

No próximo dia 24 de abril de 2022, pelas 19h10, terá lugar a realização da 32ª MILHA DE 

CRISTAL. Organização conjunta de Câmara Municipal da Marinha Grande, Junta de Freguesia de 

Marinha Grande e Clube Atletismo de Marinha Grande. Com a colaboração e apoio técnico da 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria. 

 
REGULAMENTO: 

 
1. A 32ª MILHA DE CRISTAL vai realizar-se no dia 24 de abril de 2022, pelas 19h10. As partidas e 

chegadas terão lugar em frente à Câmara Municipal da Marinha Grande (Praça Stephens). 

 

2. PROGRAMA / HORÁRIO 

Para os diversos escalões serão consideradas as seguintes datas de nascimento assim como os 

horários de partida: 

Escalões Ano de nascimento Horários 
Benjamins A Masc. / Fem. 
Mini-milha - 600 metros 2013/2014/2015 19H10 

Benjamins B Masc. / Fem. 
Mini-milha - 900 metros 2011/2012 19H20 

Infantis Masculinos 2009/2010 19H30 
Infantis Femininos 2009/2010 19H40 

Iniciados Masculinos 2007/2008 19H50 
Iniciados Femininos 2007/2008 20H00 
Juvenis Masculinos 2005/2006 20H10 
Juvenis Femininos 2005/2006 20h20 

Veteranos Masculinos* 35 anos e mais 20H30 
Juniores Fem. 2003/2004** 

Elite Feminina 
 

20h45 Seniores Femininos 
Veteranos Femininos* 35 anos e mais 
Seniores Masculinos 

Elite Masculina 21H00 Juniores Masc. 2003/2004** 
 * Nos Veteranos (M/F) conta a idade no dia da prova          ** Com classificação separada 
 
3. Poderão participar nesta prova, apenas os atletas federados, em representação de Clubes, 

Associações, INATEL ou Individualmente (desde que possuidores de seguro desportivo válido), 

nos seguintes escalões: Benjamins A M/F (600 m) e B M/F (900m), Infantis M/F, Iniciados M/F, 

Juvenis M/F, Juniores M/F, Seniores M/F e Veteranos M/F. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. Nenhum atleta poderá participar numa prova que não corresponda ao seu escalão etário. 

Salvaguarda-se os atletas Veteranos que deverão indicar o escalão (Veterano ou Sénior) em que 

participam. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS / LEVANTAMENTO DORSAIS  

5. À Organização reserva-se o direito de solicitar a identificação (Cartão de Cidadão) a todos os 

atletas no ato de levantamento dos Dorsais. Se este não for apresentado o atleta poderá não 

ser autorizado a participar ou vir a ser desclassificado, em caso de reclamação.  

6. Da aptidão física dos atletas serão responsáveis os clubes ou entidades que os inscreverem. 

No entanto, a organização garantirá a presença dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande.  

7. O Secretariado estará instalado no edifício da Resinagem da Câmara Municipal da Marinha 

Grande e funcionará até às 20h30 para confirmações e levantamento de dorsais. 

 

PRÉMIOS 

8. Os prémios a atribuir serão os seguintes: 

▪ Troféu para o 1º, 2º e 3º classificado nos escalões de juniores a veteranos;   

▪ Medalhões para o 1º, 2º e 3º classificado nos escalões de benjamins a juvenis; 

▪ Medalhas do 4º ao 10º lugar nos escalões de benjamins a juvenis; 

▪ Troféu para a equipa mais numerosa; 

▪ Prémios pecuniários para os atletas Veteranos (M/F) e Elite (M/F). 

Lugar Elite Masculino Elite Feminino Veteranos  
Masculinos 

Veteranos 
Femininos 

1º 300€ 300€ 80€ 80€ 
2º 200€ 200€ 60€ 60€ 
3º 100€ 100€ 30€ 30€ 
4º 80€ 80€ -- -- 
5º 50€ 50€ -- -- 
6º 40€ 40€ -- -- 
7º 20€ 20€ -- -- 
8º 10€ 10€ -- -- 

 

Os Prémios devem ser levantados aquando da Cerimónia Oficial de entrega. A ausência dos 

premiados nesta Cerimónia entende-se como renúncia ao Prémio, revertendo o mesmo para a 

Organização.  

Todos os Prémios Monetários devem ser reclamados pelo próprio mediante a apresentação, 

obrigatória, do Cartão de Cidadão. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

INSCRIÇÕES 

9. As inscrições deverão ser feitas até ao dia 21/04/2022 através da plataforma de inscrições da 

federação portuguesa de atletismo em fpacompeticoes.pt  

Outras informações relacionadas com inscrições devem ser esclarecidas através do e-mail: 

catletismomg@gmail.com  

 

10. Regulamento da 32ª Milha de Cristal em: www.adal.pt e fpacompeticoes.pt 
 

11. Tendo em conta o ponto 3, a organização declina qualquer responsabilidade com a eventual 

inscrição ou participação de atletas que não possuam seguro desportivo.     

 

12. Direção Técnica da Prova: Maria Odete Estevão Lopes Alves 

 

13. Os casos omissos neste regulamento são analisados e resolvidos pela organização da prova, 

não havendo recurso da sua decisão. 

 

14.  Normas de Segurança – COVID-19 

▪ É fortemente recomendada a utilização de máscara por todas as pessoas afetas ao evento, 

desde público, organização e equipas participantes; 

▪ A diretora da prova pode, caso se justifique, modificar e ampliar as regras de segurança; 

▪ A organização enquanto promotora do evento irá garantir que no dia da competição terá os 
seguintes cuidados:  
- Instalação de contentores adequados e em número suficiente para o depósito de máscaras 
usadas; 
- Nas entradas, saídas e pontos estratégicos do recinto, sempre que aplicável, devem ser 
afixadas de forma visível, as medidas de prevenção e controlo de infeção a cumprir; 
- A preocupação de minimizar os riscos de aglomeração de pessoas; 
- Disponibilização de equipamentos para desinfeção das mãos sempre que necessário ou 
solicitado; 
- Alertar através da locução existente para o uso correto de máscara e para o distanciamento. 
 
 
 

A organização, 

Câmara Municipal da Marinha Grande 

Junta de Freguesia da Marinha Grande 

Clube Atletismo de Marinha Grande 


