
Jogos Olímpicos AAUTAD  

 

Regulamento 

                                         Cláusula 1ª 

                                          Data e Local 

1- Os Jogos Olímpicos AAUTAD realizar-se-ão no Complexo Desportivo da UTAD, no 

Campo de relva natural com pista de atletismo embutida. Terá hora de início no 

dia 14 de dezembro de 2022 às 14h00 e o término está previsto para as 18h00 

do mesmo dia. 

2- Por motivos de força maior, nomeadamente condições meteorológicas adversas, 

os Jogos Olímpicos AAUTAD poderão ser suspensos ou adiados, assim devendo 

ser tomada uma decisão pelos elementos da organização presentes, depois de 

um diálogo entre os responsáveis e atletas. 

3- Numa situação de um eventual adiamento será posteriormente comunicado a 

data selecionada para a realização dos Jogos Olímpicos AAUTAD a cada atleta 

pelos elementos da organização AAUTAD. 

4- Caso os Jogos Olímpicos AAUTAD tenham tido já o seu início e apenas depois 

sido tomada a decisão de suspensão, a entidade organizadora não efetua 

qualquer reembolso de pagamentos e não assume uma garantia de continuação 

numa outra data. 

Cláusula 2ª 

Inscrições 

1- A inscrição para participação nos Jogos Olímpicos AAUTAD são de cariz 

obrigatório e devem ser feitas via Internet através do preenchimento do Forms 

através do link https://forms.gle/tB8cNo12TfAN3ps36 . Disponível também na 

bio do Instagram da AAUTAD. 

2- A entidade organizadora AAUTAD reserva-se no direito de excluir a qualquer 

momento atletas que não estejam corretamente inscritos no boletim de 

inscrição, ou surja qualquer irregularidade passível de ser considerada fraude. 

3- Os Jogos Olímpicos AAUTAD terão um custo de 3€ por atleta. 

4- A data-limite de Inscrição é o dia 13 de dezembro de 2022 às 23h59. A inscrição 

efetuada após esse prazo acresce um valor de 15€ por atleta. 

5- As inscrições apenas são validadas após o pagamento. 

6- A inscrição nos Jogos Olímpicos AAUTAD implica a cedência total dos direitos de 

imagem pessoais associados ao evento. 

Cláusula 3ª 

Limite de Inscrições 

https://forms.gle/tB8cNo12TfAN3ps36


1- Se o limite de inscrições de atletas for atingido, a organização reserva-se no 

direito de as suspender quando considerar que foi atingido o número ideal para 

o quadro competitivo previsto. 

Cláusula 4ª 

Regras 

1- Os Jogos Olímpicos AAUTAD são compostos por 5 modalidades: 100 metros rasos, 
Arremesso do Peso, Salto em Comprimento, Lançamento do Dardo e Salto em 
Altura. 

2- O cronograma é na ordem acima mencionada, de forma ordenada e não havendo 
atividades em simultâneo. 

3- Cada atleta será obrigado a escolher 1(uma) modalidade a DISPENSAR. (escolha feita 
aquando da inscrição). 

4- Todas as modalidades estarão a ser tidas em conta e assim pertinentemente 
ajuizadas conforme as Regras e Regulamento da Federação Portuguesa de Atletismo 
(F.P.A.).  

5- A Pontuação em cada modalidade será atribuída da seguinte forma: 

• 1º lugar: 25 pontos 

• 2º lugar: 15 pontos 

• 3º lugar: 5 pontos 
 

6- Para efeitos de atribuição de prémios anunciados, será tida em conta a Classificação 
Final. 

7- A classificação final é determinada pela soma do número de pontos acumulados em 
todas as modalidades. 

8- Em caso de empate entre atletas, será feita uma repetição apenas com os atletas 
que se igualaram. Se voltar a ser concedido um empate será repetido o sucedido. 

9- Em caso de existir qualquer conduta antidesportiva ou violenta, seja durante uma 
corrida ou durante os Jogos, a organização reserva-se o direito de desclassificar o 
atleta ou atletas responsáveis pela situação. 

10- As equipas deverão apresentar-se no Terreno de ação assim que for anunciado 
pela organização. 

11- Será averbada a falta de comparência a um atleta, aproximadamente 2 minutos 
após a chamada a campo efetuada pela organização, sendo o atleta atribuído com 0 
(zero) pontos na modalidade em causa. 

 

Cláusula 5ª 
Seguro 

1- Todos os participantes estarão cobertos pelo seguro escolar. 

Prémios 
1º lugar – Pulseira Semana Académica 2023 
2º lugar – Sweat Oficial UTAD 
3º lugar – Bilhete Diário Semana Académica 2023 
1º lugar em cada modalidade – Bilhete Diário Semana Académica 2023 


