
REGULAMENTO DAS PROVAS DE CAMPEONATO NACIONAL 

JOVEM DE CLUBES POR ESTAFETAS 

Artigo 1º 

Enquadramento 

1. A competição do Campeonato Nacional Jovem de Clubes por Estafetas é disputada por 

equipas de 3 elementos, podendo a sua constituição ser masculina, feminina ou mista; 

a) Equipas masculinas e femininas apresentarão classificações independentes; 

b) Equipas mistas serão classificadas como equipas masculinas; 

2. A competição é disputada em dois agrupamentos:  

a) Agrupamento 1: Benjamins e Infantis; 

b) Agrupamento 2: Iniciados e Juvenis. 

3. As distâncias a percorrer serão as definidas no RGC para os escalões mais baixos dos 

respetivos agrupamentos;  

 4. Por motivos de funcionalidade e segurança dos atletas, nas provas de duatlo, a distância da 

primeira corrida poderá ser igual à distância a percorrer na segunda corrida. A distância a 

percorrer será previamente anunciada no regulamento da prova; 

5. Excecionalmente, nas provas desta competição, e para garantir igualdade competitiva, os 

atletas do escalão de Juvenis competirão com os andamentos limitados (não poderão usar 

desmultiplicação superior a 7,02 metros - 46X14 ou equivalente); 

6. Cada clube pode apresentar mais que uma equipa em cada agrupamento e em cada género; 

7. Para a classificação coletiva apenas pontuam as melhores equipas Masculina e Feminina de 

cada clube, em cada agrupamento. Esta pontuação é feita com base na classificação geral 

(exemplo: 1º lugar: Equipa 1 do Clube A; 2º lugar: Equipa 2 do Clube A; 3º Lugar: Equipa 1 do 

Clube B; nesta situação o clube B pontua com um 3º lugar); 

8. A classificação final em cada uma das etapas é obtida pelo somatório dos pontos atingidos 

em cada agrupamento, pelas duas melhores equipas de cada clube (1 Masculina e 1 Feminina) 

participante, aplicando-se a seguinte tabela às classificações por género, de cada agrupamento: 

Classificação  Pontos  Classificação  Pontos  Classificação  Pontos  Classificação  Pontos  

1º  210  6º  150  11º  100  16º  50  

2º  190  7º  140  12º  90  17º  40  

3º  180  8º  130  13º  80  18º  30  

4º  170  9º  120  14º  70  19º  20  

5º  160  10º  110  15º  60  20º e 

seguintes  

10  

 



9. No final da prova, e para efeitos de classificação final do Campeonato Nacional Jovem de 

Clubes por Estafetas, aplica-se novamente a mesma tabela referida no ponto 7. 

 

 

 

Artigo 2º 
 

Critérios de desempate 
 
Em situação de empate no final do Campeonato Nacional Jovem de Clubes por Estafetas o 
desempate é efetuado de acordo com as seguintes regras:  
 
1. Pela melhor classificação numa prova;  

2. Pela melhor classificação em duas provas;  

3. Pela melhor classificação na última prova.  
 


