Partida às 10 Horas, Junto à Alameda do Mosteiro

//

Freguesia de Landim
Concelho de Vila Nova de Famalicão

Regulamento do XIIº Grande Prémio de Atletismo de Landim
Data:01-05-2015
P/0 – As inscrições são gratuitas;
P/1 – Todos os atletas devem ser inscritos com identificação adequada, primeiro e ultimo
nome, ano de nascimento, clube e nº. de BI/CC, no Corre Famalicão- www.cm-vnfamalicao.pt
ou www.aabraga.pt
P/2 – Não há limite de inscrições para cada equipa;
P/3 – A Organização poderá exigir a identificação aos 10 primeiros classificados de cada escalão;
P/4 – Os dorsais são fornecidos pela Organização;
P/5 – A chamada para a prova será feita 15 minutos antes do início da mesma, sendo o horário
da competição o seguinte:
10:00 – Minis M/F – 200 Metros – 2006 a 2009
10:10 – Benjamins M/F – 400 Metros – 2004 a 2005
10:20 – Infantis M/F – 1000 Metros – 2002 a 2003
10:30 – Iniciados M/F – 1500 Metros – 2000 a 2001
10:40 – Juvenis M/F – 2500 Metros – 1998 a 1999
11:00 – Corrida Popular M/F – 7000 Metros – 1997 e anteriores
P/6 – Todo o percurso será devidamente fiscalizado;
P/7 – Existe o apuramento de classificação colectiva para todos os escalões e sexo. Cada equipa
poderá participar com o número de atletas que desejarem, no entanto, para efeitos de
classificação coletiva contam apenas os três melhores classificados, sendo que em caso de
igualdade vencerá a equipa que tiver o seu terceiro elemento melhor classificado. A pontuação
será efectuada da seguinte forma; 1º. classificado – 1 ponto; 2º. Classificado – 2 pontos e assim
consecutivamente, ganhando a competição a equipa que somar menor números de pontos.
P/8 – Qualquer protesto sobre o desenrolar da prova ou sua classificação, só será válido por
escrito, após o termo da prova, acompanhado da caução de vinte e cinco euros (25€) que serão
devolvidos se o protesto for julgado procedente pelo Jurí presente;
P/9 – As reclamações ou protestos só poderão ser entregues pelos Delegados dos Clubes, ou
pelo próprio atleta, se correr individual;
P/10 – Serão desclassificados os atletas que não cumpram as regras de competição;
P/11 – Este regulamento exposto é da responsabilidade desta Junta e poderá ser alterado se a
mesma o achar conveniente;
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P/12 – A Organização declina qualquer responsabilidade por acidentes no decorrer da prova, e
pela condição física dos atletas participantes, para o efeito terão um seguro de prova na
Companhia Açoreana.
P/13 – Todos os atletas não federados terão de pagar uma jóia de 1€ para seguro, para os
atletas não federados a data limite de inscrição é 2015-04-28, assim sendo todas as inscrições
efetuadas após a data de limite de inscrição (28-04-2015) a partir dos juniores inclusive terão
de pagar uma taxa de 5€.
P/14 – Este Documento será afixado na Sede da Junta de Freguesia, e fornecido aos atletas ou
equipas que o solicitem.
Landim, 2015-03-21
A Junta de Freguesia de Landim
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XIIIº. GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DE LANDIM
PARTIDA ÀS 10 HORAS, JUNTO AO MOSTEIRO DE LANDIM
PARTICIPA FAZENDO A TUA INSCRIÇÃO ATÉ AO DIA 28 DE ABRIL DE 2015

ESCALÕES

DATA NASC.

MT

MINIS

2006 a 2009

200

BENJAMINS

2004 a 2005

400

INFANTIS

2002 a 2003

1000

INICIADOS

2000 a 2001

1500

JUVENIS

1998 a 1999

2500

JUNIORES

1996 a 1997

7000

SENIORES

1995 ou ant.

7000

+ 40

7000

VETERANOS (M)

PRÉMIOS
PRÉMIOS DE PARTICIPAÇÃO PARA TODOS OS ATLETAS

Prémios/Medalhas










Escalão Minis M/F (1º ao 3º Class.)
Escalão Benjamins M/F (1º ao 3º Class.)
Escalão Infantis M/F (1º ao 3º Class.)
Escalão Iniciados M/F (1º ao 3º Class.)
Escalão Juvenil M/F (1º ao 3º Class.)
Escalão Juniores M/F (1º ao 3º Class.)
Escalão Seniores M/F (1º ao 3º Class.)
Escalão Veteranos (1º ao 3º Class.)
Escalão Seniores M/F (1º Atleta de Landim)

INSCRIÇÕES GRATUÍTAS
Para os Atletas não federados a data limite das inscrições é 2015-04-28
(Os Atletas não Federados terão de pagar 1€ para seguro)
(As Inscrições devem ser feitas através da página da Associação de Atletismo de Braga-(www.aabraga.pt )

(Com o Apoio da Associação de Atletismo de Braga)

