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I. Competicao 

O Circuito Master de Provas de Pista (CMPP), tem por finalidade o fomento da 

participação, da representatividade, da integração, da competitividade e 

concomitantemente, a distinção e o apoio a prestar aos atletas e desportistas dos 

escalões de veteranos (masters), que mais se distinguirem ao longo da época. 

Mais do que um circuito de provas pontuáveis, pretende-se que esta iniciativa seja 

um momento único de competição, desportivismo, lazer e prazer, de forma a criar 

condições para a valorização dos atletas masters, independentemente da idade, 

género, disciplina e clube que representam, em igualdade de circunstâncias com os 

demais escalões. 

Para que consigamos atingir a finalidade pretendida e consigamos manter a 

qualidade dos nossos eventos, foram definidos os seguintes objetivos: 

 Promoção e desenvolvimento do atletismo master; 

 Melhoria da qualidade competitiva master em Portugal;  

 Apoio aos melhores clubes e atletas masters nacionais. 

II. Participacao 

Podem pontuar para o CMPP os atletas masters, isto é, com mais de 34 anos, masculinos 

ou femininos, que sejam ou não sócios da ANAV, federados ou populares, individuais ou 

em representação de um clube, nacionais ou estrangeiros e que cumpram o presente 

regulamento e os regulamentos específicos das provas em que participam. 

III. Pontuacao 

Todas as marcas obtidas pelos atletas, apenas nas provas que constarem do CMPP, dentro 

dos limites estabelecidos por jornada e por competição, serão pontuadas de acordo com a 

Tabela da IAAF, adaptada pela WMA para atletas master, tendo em conta o respetivo 

coeficiente, respeitante ao escalão etário e ao sexo do atleta. 

Após a última prova do CMPP, serão somadas as respectivas pontuações obtendo-

se um ranking único (independentemente dos escalões), nas seguintes categorias: 

 Elite Master – visa premiar a qualidade – somatório das 6 melhores pontuações 

individuais, independentemente da disciplina e do número de provas realizadas; 

 Super MaXter – visa premiar a assiduidade – somatório de todas as pontuações 

individuais, num máximo de 10 provas realizadas;  

 Master Team – visa premiar a qualidade e a quantidade coletiva – somatório de 

todas as pontuações individuais dos atletas do clube, independentemente do sexo, 

da disciplina e do número de provas realizadas por cada um; 
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IV. provas 

O CMPP terá um mínimo de 10 competições ou jornadas, não existindo no entanto 

um número máximo, de forma a possibilitar a inclusão posterior de provas, permitam 

aos atletas as melhorias das suas marcas e pontuações, até ao final da respectiva 

época (30 de Setembro). 

Apenas contarão para o CMPP as provas que forem oficialmente divulgadas pela 

ANAV, através do site, do Facebook ou de e-mail, e desde que sejam cumpridos os 

regulamentos específicos de cada competição. 

V. PrEmios 

Dado os objetivos definidos e o facto de tratar-se de um circuito “sem fins 

lucrativos”, todos os prémios a seguir indicados, serão provenientes das verbas 

angariadas com as inscrições, as parcerias, os donativos e os patrocínios recebidos, 

depois de deduzidas as respectivas despesas das competições, sendo a seguir 

denominados de “APOIO”, e para os quais de prevê (valor estimado) em prémios 

monetários, cerca de 2.500 €, distribuídos da seguinte forma: 

 Master Team – APOIO, distribuído da seguinte forma (1.250,00€ - valor estimado): 

o 1ª Equipa – 500,00€ 

o 2ª Equipa – 300,00€ 

o 3ª Equipa – 200,00€ 

o 4ª Equipa – 150,00€ 

o 5ª Equipa – 100,00€ 

 Elite Master – APOIO, distribuído da seguinte forma (600,00€ - valor estimado):  

o 1º Masc – 100,00€ 1ª Fem – 100,00€ 

o 2º Masc – 80,00€  2ª Fem – 80,00€ 

o 3º Masc – 60,00€  3ª Fem – 60,00€ 

o 4º Masc – 40,00€  4ª Fem – 40,00€ 

o 5º Masc – 20,00€  5ª Fem – 20,00€ 

 Super MaXter – APOIO, distribuído da seguinte forma (600,00€ - valor estimado):  

o 1º Masc – 50,00€  1ª Fem – 50,00€ 

o 2º Masc – 45,00€  2ª Fem – 45,00€ 

o 3º Masc – 40,00€  3ª Fem – 40,00€ 

o 4º Masc – 35,00€  4ª Fem – 35,00€ 

o 5º Masc – 30,00€  5ª Fem – 30,00€ 

o 6º ao 10º – 20,00€  6ª à 10ª – 20,00€ 

Nota: O valor do prémio Elite Master e Super MaXter não são acumuláveis, apenas sendo 

atribuído ao atleta o prémio de maior valor, revertendo o sobrante para o atleta seguinte. 

 



CIRCUITO MASTER 
De provas de pista 

 

3 

Re
gu

la
m

en
to

 

www.anav.pt 

VI. Inscricoes 

Embora possam ser aceites inscrições até uma hora antes da competição, 
as inscrições deverão ser efectuadas preferencialmente até 2 dias úteis 
antes da competição, pelas federações, associações, clubes ou pelos 
atletas individuais, através da página da competição no site da ANAV ou 
através de e-mail para anav@fpatletismo.org 

As inscrições terão um custo único, em função do estatuto do atleta, 
distribuído da seguinte forma:  

- Sócios da ANAV e federados – 5,00€ por Jornada; 

- Atletas federados mas não sócios da ANAV – 8,00€ por Jornada; 

- Atletas populares mas não sócios da ANAV – 10,00€ por Jornada. 

As inscrições de “última hora” terão um acréscimo único de 2,00€. 

VII. Dorsais 

Os dorsais serão entregues no secretariado de cada competição, existindo 
balcões de levantamento diferenciados, consoante a situação “PAGO” ou 
“POR PAGAR”. Independentemente da necessidade de comprovativo do 
pagamento da quota ou da taxa de inscrição, não são expectáveis esperas 
para além dos 5 minutos nas situações previamente pagas, o mesmo não 
conseguindo assegurar em relação às demais. 

VIII. Escaloes 

As faixas etárias serão as internacionalmente estabelecidas pela World 
Master Athletics, iniciando-se no escalão de M35 e F35 e estendendo-se de 5 
em 5 anos até ao escalão etário do atleta com mais idade. 

IX. classificacoes 

Independentemente das classificações individuais (por escalão etário e por 
género) e coletivas (por clube), de cada jornada, o ranking único e as 
classificações colectivas serão partilhados no site da ANAV e enviados por e-
mail para os clubes visados. 

X. Seguro 

Todos os atletas federados devem encontrar-se abrangidos pelo seguro 
desportivo de atleta federado e com o exame médico desportivo válido. 
Os atletas populares, devem informar a ANAV antecipadamente, de 
modo a ser realizado o necessário seguro para a competição. 
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