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1. O GRANDE PRÉMIO LXTRIATHLON , é uma prova de atletismo organizada 
pelo Lxtriathlon – Clube de Triatlo de Lisboa , com apoio da Camara 
Municipal de Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Clara e Associação de 
Atletismo de Lisboa, em parceria com a empresa Jesus Eventos. 
 
É um evento de Solidariedade e de Promoção, tratando-se de uma 
competição de Atletismo aberta a atletas de ambos os sexos, populares e 
federados sem distinção, que se encontrem em boas condições físicas para a 
prática do Atletismo em que a condição física dos atletas é da sua inteira 
responsabilidade. 
 
Pretende-se com este evento angariar prendas natalícias para crianças à 
responsabilidade das várias instituições que se fazem representar durante o 
evento. 
 
Os atletas antes de participarem e previamente inscritos gratuitamente, 
entregam uma prenda solidária, que pode ser desde o simples brinquedo aos 
bens de primeira necessidade como o vestuário e o calçado sem valor 
definido, ao levantarem o seu dorsal no secretariado da prova. 
 
Durante o decorrer do evento existirá animação e demostração/promoção de 
várias modalidades desportivas. 

 
 

2. As provas terão início às 10 horas do dia 16 de Dezembro 2018, com partidas 
e chegadas na Pista de atletismo Profº Moniz Pereira, conforme imagem 
anexa. 

 
 
 

3. Os dorsais serão distribuídos pela organização e entregues até 30 minutos 
antes do início das provas no secretariado aos delegados dos clubes ou aos 
atletas que se inscreverem como individuais, sendo obrigatório o seu uso até 
ao final da prova. 

 
 

4. As inscrições para a prova são gratuitas, devendo entregar a prenda solidária 
ao levantar o dorsal. Ao inscrever-se deve indicar o Clube ou individual, 
nome, data de nascimento, escalão, sexo, atleta federado Sim/Não, contacto, 
e-mail e poderão ser efetuadas Aqui; https://www.queroir.pt/grande-premio-

lxtriathlon  
Para qualquer duvida/esclarecimento, contacte por e-mail geral@lxtriathlon.pt 
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5. Escalões e distâncias. 

• Os escalões são considerados em relação ao ano civil em que os 
atletas atingem as idades estipuladas. 

• Os atletas serão escalonados de acordo com a sua idade nos 
seguintes agrupamentos etários: 

Escalões Distancia Sexo Ano de Nascimento 
Bambis 200 M/F e mais novos 2012 

Benjamins A 400 M/F 2011 2009 
Benjamins B 400 M/F 2008 2007 

Infantis 800 M/F 2006 2005 
Iniciados 1200 M/F 2004 2003 
Juvenis 2000 M/F 2002 2001 
Juniores 5000 M/F 2000 1999 
Seniores 5000 M/F 1998 1984 

V35 5000 M/F 1983 1979 
V40 5000 M/F 1978 1974 
V45 5000 M/F 1973 1969 
V50 5000 M/F 1968 1964 
V55 5000 M/F 1963 1959 
V60 5000 M/F 1958 1954 
V65 5000 M/F 1953 e mais velhos 

 

6. Os atletas não federados estão cobertos pelo seguro da organização. 
 

7. Não é permitido acompanhar os atletas, implicando a desclassificação do 
atleta. Será também desclassificado o atleta que não cumpra o percurso 
estabelecido ou que tente prejudicar outros atletas no decurso das provas. 
 

8. Haverá classificação por equipas e individual.  
• Individualmente é atribuído aos primeiros 10 atletas classificados a 

pontuação de 10 para 1, os restantes será atribuído um ponto a cada um. 
• As equipas, vence a que obtiver o maior número de pontos na soma de 

todas as provas. 
• Os desempates nas equipas, serão feitos a favor da equipa cujo último 

elemento pontuável termine mais próximo do primeiro lugar. 
 

9. PRÉMIOS: Nos escalões até aos juvenis inclusive, medalhões aos três 
primeiros e medalhas até ao 10.º lugar, nos restantes escalões, medalhões 
aos três primeiros e Equipas Taças ou troféus até ao 5º lugar. 
• Brindes para todos os atletas mediante o que a organização consiga 

angariar até ao dia da prova, aguas e frutas na meta. 
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10. As reclamações só serão aceites mediante depósito de 50€ e por escrito 
antes da entrega dos prémios. Perde direito ao depósito se não for atribuída a 
razão pela organização. 

 
 

Percurso dos 5 Km 

 

 


