
Regulamento para consulta do 339 Grande Prémio de Atletismo, Cidade de

Albergaria-a-Velha.

12 - o Clube Desportivo de Campinho, leva a efeito no próximo dia 29 de Março de 2015, o 339

Grande Prémio de Atletismo Cidade de Albergaria-a-Velha, com o seguinte programa-horário:

Hora

09HOO

09H15

09H30

09H45

10HOO

10H20

10H30

10H40

11H15
11H15

Escalões

Infantis Femininos

Infantis Masculinos

Inic/Juvenis Femininos

Iniciados Masculinos

Juvenis Masculinos

Benjamins Masc/Femin (A)

Benjamins Masc/Femin{ B)

Jun/Sen/Vet.Femininos

Jun/Sen/Vet.Masculinos
Sub/23

Anos de Nascimento

2002-2003

2002-2003

2000-2001

2000-2001

1998-1999

2006-2008

2004-2005

1996 e anteriores
1996 e anteriores

1993-1995

Distância
1 500 metros

1 500 metros

2 400 metros

2 400 metros

3 200 metros

900 metros

900 metros

5 000 metros

10.000 metros
10.000 metros

Nota: As partidas e chegadas são junto às piscinas municipais de Albergaria-a-Velha.

A) Na prova de Iniciados/Juvenis Femininos a classificação é separada.

B) Veteranos Masculinos - escalão único - a partir dos 40 anos (inclusive).

C) São consideradas " atletas veteranas " aquelas que tenham mais de 40 anos, inclusive,

à data da prova, o mesmo acontecendo com os atletas veteranos masculinos.

D) Os restantes escalões são considerados em relação ao ano civil em que os atletas atinjam as

idades estipuladas.

29 - Nas corridas constantes do programa poderão participar atletas inscritos em qualquer associação

do país, organizações populares ou escolas. Atletas estrangeiros, só convidados pela organização.

39 - As inscrições devem dar entrada no secretariado até ao dia 26 de Março de 2015 (quinta-feira) e

são feitas exclusivamente online através do portal: WWW-atletas.net.

Os atletas juniores, seniores e veteranos (masculinos e femininos) pagam uma taxa de 3 euros por

inscrição, estando os atletas dos restantes escalões isentos de qualquer pagamento. Desde que

tenham seguro desportivo actualizado. Caso não tenham deverão pagar igualmente 3 euros por cada

inscrição.

Informações via telemóvel 960312737 /atletas.net.

Nota: Não serão aceites inscrições por telefone.

49 - A organização celebrou um seguro desportivo a favor dos participantes não federados(artigo 159

e IS9 do Decreto-Lei n9 10/2009.

5° • O seguro de provas desportivas cobre os riscos de morte ou invalidez permanente e despesas de

tratamento constantes da respectiva apólice.

69 - Os atletas federados são inteiramente responsáveis pela garantia de não existir qualquer contra

indicação médica para a prática de corridas de competição.

79 - A Organização tem garantidas as forças de ordem pública (GNR), no sentido de disciplinar o

trânsito nas ruas onde se desenrolam as provas.


