
16.Q Grande Prémio de Atletismo

Vila de Mozelos

A Juventude Atlética Mozelense e a Junta de Freguesia de Mozelos têm o gosto de
convidar os atletas da vossa coletividade para o 16.° GRANDE PRÉMIO DE
ATLETISMO VILA DE MOZELOS.

A prova terá lugar no dia 28 de junho de 2015, pelas 9h, e decorrerá nas ruas da vila de
Mozelos, de acordo com o seguinte regulamento:

REGULAMENTO

Artigo 1.5

A Juventude Atlética Mozelense leva a efeito, no próximo dia 28 de junho de 2015, uma

prova de atletismo denominada "16.- Grande Prémio de Atletismo Vila de Mozelos",

com o seguinte programa horário:

Hora

9hOO

9hlO

9h20

9h20

9h35

9h50

lOhOO

lOhlO

10H15

10H15

10H45

11H30

Escalão

Infantis

Infantis

Iniciados

Juvenis

Iniciados

Benjamins

Benjamins

Sexo

Femininos

Masculinos

Femininos

Femininos

Masculinos

Femininos

Masculinos

Ano ( Nasc )

2002/2003

2002/2003

2000/2001

1998/1999

2000/2001

2004/2005

2004/2005

Caminhada

Juvenis

Juniores,

Seniores e

Veteranos

Juniores,

Seniores e

Veteranos

Masculinos

Femininos

Masculinos

1998/1999

1996/1997

1995 até 39 anos

40 anos ou mais

1996/1997

1995 até 39 anos

40 anos ou mais

Distancia ( M )

1750 m

1750 m

2650 m

2650 m

2650 m

700 m

700 m

700 m

4250 m

4250 m

8500 m

Entrega de Prémios
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Para as inscrições de atletas juniores, seniores e veteranos o custo é de 5 euros até ao dia
21 de junho e até ao dia 25 de junho 7,5 euros. Não são aceites inscrições depois do dia
25 de junho.



Para os restantes escalões as inscrições são gratuitas.
Na caminhada, a inscrição poderá ser realizado no dia da prova e terá o custo de 2 euros.
Todas devem dar entrada por escrito até ao dia 25 de junho de 2015 com o nome dos
atletas, data de nascimento, nome e endereço do clube, escalão etário e respetiva prova
de pagamento.
NIB: 003800640055901577165 (Juventude Atlética Mozelense), para pagamento da taxa
de inscrição. Após 48 horas da inscrição se a entidade organizadora não receber o
comprovativo de pagamento a inscrição será anulada.

As inscrições devem ser enviadas para:

Juventude Atlética Mozelense
Rua Santa Luzia, n.° 100
4535-209 Mozelos VFR

TELM.
iamozelense@gmail.com

Nota: Para pagamento no dia da prova, exceto caminhada, a taxa de inscrição será de l O
euros.

Artigo 3.°
A organização tem um seguro desportivo a favor dos participantes não federados, (decreto
lei n° 146. de 26 de Abril de 1993). Este seguro abrange os atletas que na inscrição
declarem não estar abrangidos por seguro desportivo.
O seguro de provas desportivas cobre os riscos de morte ou invalidez permanente bem
como despesas de tratamento constantes na referida apólice.

Artigo 4.°
Cada clube poderá inscrever por prova uma só equipa com um número ilimitado de
atletas.
Nota: A inscrição de atletas veteranos deve incluir, obrigatoriamente, a data de
nascimento. São considerados veteranos os atletas masculinos e femininos que ao dia da
prova tenham completado no mínimo 40 anos de idade.

Artigo 5.°
Os atletas correm juntos mas com classificações separadas em cada escalão e sexo.

Artigo 6.°
Oferta de t-shirts técnicas (prova principal), água, saco e outras surpresas a todos os
atletas que concluírem a prova.

Artigo 7.°
As partidas e chegadas serão junto à junta de freguesia, exceto a partida da prova dos
benjamins que será realizada junto à padaria Cruzeiro tendo como chegada a junta de
freguesia.

Artigo 8.°


