VII EDIÇÃO GRANDE PRÉMIO AIREV
17 JUNHO | 08h30

REGULAMENTO

1. DATA
17 junho | 8h30 – 12h30

2. ORGANIZAÇÃO
AIREV – Associação para a Integração e Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de Vizela
em parceria com a Câmara Municipal de Vizela e a Secção de BTT da Casa do Povo de Vizela, leva a
cabo a realização do VII Grande Prémio AIREV. Um evento com três variantes de participação: Corrida,
Caminhada e Bike Tour.
3. DESTINATÁRIOS
Poderão participar na prova atletas em representação de clubes, coletividades, organizações populares,
empresas e individuais, federados ou não federados.

4. INSCRIÇÕES
O valor da inscrição é de 5 euros e poderá ser efetuada em http://www.aabraga.pt/inscricoes;
http://airev.pt/grande-premio-airev, ou na sede instituição: Rua Amália Rodrigues 261 4815-652 Vizela.
Informações:
Email: marketing@airev.pt | 253 565 948

5. ARBITRAGEM
Associação de Atletismo de Braga

6. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL (dorsal)
A distribuição dos dorsais será feita, no local do evento (Espaço Multiusos de Vizela), entre as 8h30 e as
9h15.

7. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Todos os atletas deverão ser portadores do Bilhete de Identidade ou de outro documento de identificação.

8. PROGRAMA-HORÁRIO
09h00 - Partida Bike Tour | Resistência 3 horas
09h15 - Corrida 7 KM
09h30 - Mega Aula de Zumba
10H00 - CORRIDA 7 KM
10h10 - Bike Tour 15 Km
10h15 - Caminhada 4 km
11h30 - Entrega de Prémios
12h00 - Mega Aula de Relaxamento
12h30 - Sorteio de uma Scooter
12h35 - Encerramento
9. CLASSIFICAÇÕES
9.1 Serão apuradas classificações individuais.
9.2 As classificações, salvo casos devidamente ponderados, serão consideradas definitivas após a entrega
dos respetivos prémios.
9.2 Compete aos fiscais de percurso, juízes de partida e chegada, anotarem e desclassificarem os atletas
infratores.
9.3 O júri da prova será da inteira responsabilidade do Conselho de Arbitragem da Associação de Atletismo
de Braga.

10. ESCALÕES
Juniores Femininos - Menores de 22 anos até ao dia do evento
Juniores Masculinos - Menores de 22 anos até ao dia do evento
Seniores Femininos - Menores de 40 anos até ao dia do evento
Seniores Masculinos - Menores de 40 anos até ao dia do evento
Veteranos A Femininos - Maiores de 40 anos e menores de 50 anos até ao dia do evento
Veteranos A Masculinos - Maiores de 40 anos e menores de 50 anos até ao dia do evento
Veteranos B Femininos - Maiores de 50 anos a partir do dia do evento
Veteranos B Masculinos - Maiores de 50 anos a partir do dia do evento

11. PRÉMIOS
Os prémios a entregar as participantes serão troféus.

12. SEGURO
12.1 Todos os participantes se encontram abrangidos por um seguro de acidentes pessoais de acordo com o
definido pelo Decreto-Lei no 146/93, de 26 de Abril, regulamentado pela Portaria no 757/93, de 26 de
Agosto.
12.2 O seguro de provas desportivas cobre os riscos de morte ou invalidez permanente e despesas de
tratamento constantes na respetiva apólice.
13. CASOS OMISSOS
Todos os casos omissos nestas Normas serão analisados e decididos pela Organização, em consonância com
os regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo e da Comissão Nacional de Estrada e Corta-Mato,
em vigor.

