MUNICÍPIO DE VIZELA
“Milha Urbana de Atletismo Cidade de Vizela”
E
“”IV Grande Prémio AIREV”

Artigo 1.º
Introdução
1. A “Milha Urbana de Atletismo Cidade de Vizela” e o “Grande Prémio da AIREV” é uma iniciativa
organizada pelo Município de Vizela, Casa do F.C.P. Dragões do Vale do Vizela, Rádio Vizela,
AIREV e Associação de Atletismo de Braga, tendo como principais objetivos motivar os vizelenses
para a prática desportiva e desenvolver um evento de atletismo que seja reconhecido a nível regional,
valorizando o desporto em Vizela.
2. O evento, realizar-se-á no dia 14 de junho de 2015 (domingo), com início 09h00.

Artigo 2.º
Entidade Promotora
A entidade promotora é a Câmara Municipal de Vizela – Pelouro do Desporto, Casa do F.C.P. Dragões do
Vale do Vizela, rádio Vizela e AIREV (Associação para Integração e Reabilitação Social de Crianças e
Jovens Deficientes de Vizela).

Artigo 3.º
Destinatários
A prova destina-se a equipas de atletismo e a atletas que se inscrevam em nome individual. A milha
urbana destina-se a atletas dos escalões de benjamins, infantis, iniciados e juvenis, o Grande Prémio
destina-se a atletas dos escalões juniores, seniores e veteranos.

“Milha Urbana de Atletismo Cidade de Vizela”
Artigo 4.º
Programa
A prova será disputada por séries, em função do escalão etário, nos seguintes termos:
− 09h00 – Benjamins A Masculino (2006-2007) – 500 metros
− 09h00 – Benjamins A Feminino (2006-2007) – 500 metros
− 09h10 – Benjamins B Masculino (2004-2005) – 900 metros
− 09h10 – Benjamins B Feminino (2004-2005) – 900 metros
− 09h20 – Infantis Masculino (2002 – 2003) – 1609 metros
− 09h20 – Infantis Feminino (2002 – 2003) – 1609 metros
− 09h30 – Iniciados Masculino (2000 – 2001) - 1609 metros
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− 09h30 – Iniciados Feminino (2000 – 2001) - 1609 metros
− 09h40 – Juvenis Masculino (1998 – 1999) – 1609 metros
− 09h40 – Juvenis Feminino (1998 – 1999) – 1609 metros
Artigo 5.º
Taxa de inscrição
Todos os atletas estão isentos da taxa de inscrição

Artigo 6.º
Classificações
1. As classificações gerais individuais dos vários escalões serão elaboradas de acordo com os melhores
tempos obtidos.
2. Serão também elaboradas classificações por escalão.
3. As respetivas classificações, à medida que ficarem disponíveis, serão afixadas nos painéis de
informação técnica.
4. Os resultados serão divulgados através da instalação sonora.
5. Serão atribuídos pontos a cada classificação final do respetivo escalão, de modo a verificar no final da
competição a equipa vencedora da prova, nos seguintes termos:
− 1º lugar – 16 pontos
− 2º lugar – 15 pontos
− 3º lugar – 14 pontos
− 4º lugar – 13 pontos
− 5º lugar – 12 pontos
− 6º lugar – 11 pontos
− 7º lugar – 10 pontos
− 8ª lugar – 9 pontos
− 9º lugar – 8 pontos
− 10º lugar – 7 pontos
− 11º lugar – 6 pontos
− 12º lugar – 5 pontos
− 13º lugar – 4 pontos
− 14º lugar – 3 pontos
− 15º lugar – 2 pontos
− 16º lugar – 1 ponto
6. A classificação coletiva será elaborada através do somatório dos pontos obtidos em todos os escalões.
7. Cada equipa só pode pontuar 3 (três) elementos por escalão.
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Artigo 7.º
Prémios monetários e outros
Serão atribuídos prémios utilitários individuais para os três primeiros classificados de cada escalão.

A Milha Urbana de Atletismo cidade de Vizela, concederá os seguintes prémios monetários:
- Prémio Geral por Equipas:
a) 1º Prémio, no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros)
b) 2º Prémio, no valor de € 200,00 (duzentos euros)
c) 3º Prémio, no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros)
d) 4º Prémio, no valor de € 100,00 (cem euros)
e) 5º Prémio, no valor de € 50,00 (cinquenta euros)

IV Grande Prémio AIREV
Artigo 8.º
Programa
Corrida longa
− 09h50 – Juniores M/F (1996-1997) – 7.000 metros
- Seniores M/F (nascidos até 1995) – 7.000 metros
- Veteranos M/F (mais de 40 anos) – 7.000 metros

Artigo 9.º
Taxa de inscrição
Todos os atletas terão de pagar uma taxa de 5€. Com o pagamento desta taxa, receberá uma t-shirt
e uma mochila, e estará habilitado ao sorteio de 1 de 2 scooters.

Artigo 10.º
Classificações
1. As classificações gerais individuais dos vários escalões serão elaboradas de acordo com os melhores
tempos obtidos.
2. Serão também elaboradas classificações por escalão.
3. As respetivas classificações, à medida que ficarem disponíveis, serão afixadas nos painéis de
informação técnica.
4. Os resultados serão divulgados através da instalação sonora.
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Artigo 11.º
Prémios
1. A corrida longa concederá prémios utilitários aos três primeiros classificados de cada escalão.:

Artigo 12.º
Entrega de Prémios
1. Os prémios serão distribuídos em cerimónia protocolar a realizar no local da prova, após terem
terminado todos os atletas e divulgados os resultados finais.

Artigo 13.º
Inscrições
As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 11 de junho de 2015, através do site www.aabraga.pt
(inscrição online)

Artigo 14.º
Júri
1. Caberá a Associação de Atletismo de Braga realizar toda a parte técnica da prova, tempos de cada
atleta e atribuição da classificação final.
2. Os casos omissos na prova serão resolvidos pela Associação de Atletismo de Braga, de acordo com o
regulamento geral de competição da Federação Portuguesa de Atletismo.

Artigo 15.º
Entrada em Vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.
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Data: 14 de junho 2015
Local: Espaço Multiusos de Vizela – Rua Amália Rodrigues
Horário:
Concentração – 8h00
Levantamento de Dorsais – 8h30
Competição – 9h00
Entrega de Prémios – 10h40
Organização:
AIREV – Ass. para a Int. e Reab. Social de Crianças e Jovens Deficientes de Vizela
Câmara Municipal de Vizela
Secção de Atletismo Dragões do Vale de Vizela
Secção de BTT da Casa do Povo de Vizela
Arbitragem: Associação de Atletismo de Braga
Programa da variante corrida:
09h00 – Benjamins A Masculino (2006-2007) – 500 metros
09h00 – Benjamins A Feminino (2006-2007) – 500 metros
09h10 – Benjamins B Masculino (2004-2005) – 900 metros
09h10 – Benjamins B Feminino (2004-2005) – 900 metros
09h10 – Milha Adaptada Equipas Mistas 3+1 – 900 metros (destinada a atletas com níveis de deficiência
mais severos e/ou com problemas motores associados, sem distinção de idades e/ou sexo)
Esta atividade disputa-se no sistema de equipas de 3 atletas acompanhados por 1 técnico, sem distinção
de idades e de sexo. Estes 4 elementos têm obrigatoriamente que chegar juntos à meta. Para efeitos de
classificação, conta a chegada do 4º elemento. Caso a equipa não tenha 4 elementos, não entrará na
classificação geral por equipas.
09h20 – Infantis Masculino (2002 – 2003) – 1609 metros
09h20 – Infantis Feminino (2002 – 2003) – 1609 metros
09h30 – Iniciados Masculino (2000 – 2001) - 1609 metros
09h30 – Iniciados Feminino (2000 – 2001) - 1609 metros
09h40 – Juvenis Masculino (1998 – 1999) – 1609 metros
09h40 – Juvenis Feminino (1998 – 1999) – 1609 metros
09h40 – Juniores M/F (1996 – 1997), Seniores M/F (nascidos até 1995) e Veteranos M/F (mais de 40
anos) – 1609 metros

