38ª Corrida de São Silvestre de Braga 2015
20 de dezembro de 2015

1. ORGANIZAÇÃO E DATA
Numa organização da Câmara Municipal de Braga, com o apoio da Associação de Atletismo de
Braga; Regimento de Cavalaria n.º 6 de Braga; Agência de Braga do INATEL; Cruz Vermelha
Portuguesa; ACB – Associação Comercial de Braga; IPDJ – Instituto Português do Desporto e
Juventude; Polícia de Segurança Pública de Braga – realiza-se no dia 20 de dezembro de 2015,
a 38ª CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DE BRAGA.
2. LOCAL DA PROVA E HORÁRIO
A prova realiza-se na cidade de Braga, tendo a Avenida Central como local de partida (junto ao
edifício da Agência de Braga do INATEL) e chegada.
A partida para a Corrida de São Silvestre será efetuada às 18:00 horas.
3. DESTINATÁRIOS
Podem participar nesta corrida atletas nascidos antes de 1997, inclusive, de todos os âmbitos
desportivos, em representação de clubes, individuais ou mesmo populares.
4. INSCRIÇÕES
As Inscrições para a Corrida de S. Silvestre de Braga deverão ser efetuadas em
http://run4fun.pt/evento/38a-corrida-de-sao-silvestre-de-braga-2015/, sendo consideradas
válidas após boa cobrança, mediante envio de referência bancária, possuindo os seguintes
procedimentos:
•

Até às 24 horas do dia 15 de dezembro: 5€

•

Entre o dia 16 e as 24 horas do dia 18 de dezembro: 7.5€

•

No dia 19 e 20 de dezembro, somente no local de entrega dos kits (sábado das 9 às
18 horas e domingo das 14 às 17:00 horas): 10€

4.1. Dados para Inscrições
Das inscrições devem constar obrigatoriamente os seguintes elementos:
4.1.1. Nome;
4.1.2. Número do Cartão do Cidadão / Bilhete de Identidade ou outro elemento identificativo;
4.1.3. Data de Nascimento;
4.1.4. Clube

4.1.5. Tem Seguro (Sim/Não)
5. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Os atletas que participam na Corrida de S. Silvestre devem ser portadores de um dorsal
fornecido pela organização.
6. PROGRAMA-HORÁRIO / ESCALÕES ETÁRIOS /DISTÂNCIAS
A Corrida de São Silvestre de Braga 2015 realiza-se a partir das 18:00 horas, em sete escalões
(juniores masculinos e juniores femininos, nascidos em 1996 ou 1997, seniores masculinos e
seniores femininos, nascidos em 1995 ou antes, até aos 40 anos exclusive, veteranos I
masculinos, dos 40 aos 50 anos exclusive, veteranos II masculinos, dos 50 aos em diante e
veteranos femininos, com mais de 40 anos de idade, na distância de 8.400 metros (2 voltas)
para todos estes escalões.
Os atletas do escalão de veteranos devem indicar, aquando do momento da inscrição, se
pretendem participar no seu escalão, ou em escalões inferiores.
7. ENTREGA DE DORSAIS / KIT’S DE PARTICIPAÇÃO
A entrega de dorsais, assim como dos kit’s de participação, serão efetuados no Autocarro do
Evento, localizado na Avenida Central, da seguinte forma:
7.1. Dia 18 e 19 de dezembro (sexta-feira e sábado): das 9 às 18 horas.
7.2. Dia 20 de dezembro (domingo): das 14 às 17 horas.
A todos os participantes da Corrida de S. Silvestre será oferecido chá e bolo-rei após a
conclusão da atividade.
O Kit de participação na Corrida S. Silvestre de Braga será constituído por: t-shirt técnica,
medalha participação e gorro Pai Natal.
8. CLASSIFICAÇÕES
Na Corrida de São Silvestre de Braga 2015 serão apuradas classificações individuais nos sete
escalões, para todos os atletas que terminem a prova.
As classificações, salvo casos devidamente ponderados pela organização, serão consideradas
definitivas após a entrega dos respetivos prémios.
9. PRÉMIOS
9.1. Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados absolutos, em ambos os géneros.
9.2. Será atribuído um Prémio Geral Individual de 500€ ao atleta vencedor da Corrida S.
Silvestre de Braga 2015, independentemente da nacionalidade ou género do atleta. Este
prémio não é acumulável ao prémio da tabela seguinte.

9.3. Serão atribuídos os seguintes Prémios Monetários na Corrida S. Silvestre de Braga – 2015,
unicamente a atletas com nacionalidade portuguesa.

Class.

Seniores
Masc.

Seniores
Fem.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

500€
350€
300€
200€
150€
100€
50€
50€
50€
50€

500€
350€
300€
200€
100€
50€

Veterano
Masc. I
+40 anos
75€
50€
25€
20€
10€

Veterano
Masc. II
+50 anos
75€
50€
25€
20€
10€

Veterano
Fem.
+40 anos
75€
50€
30€
20€
10€

Júnior
Masc.

Júnior
Fem.

75€
50€
25€

75€
50€
25€

9.4. É obrigatória a presença dos atletas premiados na cerimónia de entrega dos prémios, até
15 minutos após a sua conclusão.
9.5. O direito aos prémios prescreve com o encerramento da Corrida, coincidente com a última
entrega de prémios.
9.6. Os prémios serão liquidados até dia 31 de janeiro de 2016, mediante apresentação de
recibo ou ato isolado.
10. RECLAMAÇÕES
Eventuais reclamações no que respeita à classificação devem ser apresentadas nos 30 minutos
seguintes ao período que media entre o anúncio da classificação em causa e consequente
entrega de prémios.
11. SEGURO
Todos os participantes que não pertençam a um clube ou coletividade com seguro desportivo
deverão, aquando da inscrição, fazer referência a esse facto (ver ponto 4.2.5.) de modo a
ficarem abrangidos por um seguro de acidentes pessoais, conforme o definido pelo Decreto-lei
n.º 10/2009, de 12 de janeiro.
12. CASOS OMISSOS
A participação na Corrida de São Silvestre de Braga 2015, Mini S. Silvestre de Braga 2015 e na
Caminhada do Pai Natal 2015 implica a aceitação do presente Regulamento. Todos os casos
omissos serão analisados e decididos pela Organização, tendo em atenção os regulamentos em
vigor da FPA – Federação Portuguesa de Atletismo e da Comissão Nacional de Estrada e Corta
Mato.
13. PERCURSO

O percurso da Corrida de S. Silvestre de 2015 constitui-se por duas (2) voltas ao percurso
abaixo mencionado.

Partida na Avenida Central, passagem pelo Largo da Sra. A Branca, seguir pela Rua de S. Vítor,
viragem à direita para a Rua Martins Sarmento, viragem à direita para Rua Beato Miguel de
Carvalho, seguir em frente pela Rua 25 de Abril, viragem à direita para a Avenida da Liberdade,
viragem à esquerda para a Rua do Raio, viragem à direita pela Rua de S. Lázaro, seguir em
frente pela Rua D. Afonso Henriques, viragem à esquerda pela Rua do Anjo, passagem pelo
Largo de S. Tiago, seguir em frente pela Rua do Alcaide, viragem à direita pelo Largo Paulo
Orósio, descida pela Rua D. Frei Caetano Brandão, viragem à direita pela Rua Conde de
Agrolongo, viragem esquerda pela Rua do Carmo, seguir pela Rua Gabriel Pereira de Castro,
virar direita na Praça Alexandre Herculano, seguir em frente pela Rua dos Chãos e entrada
novamente à esquerda na Avenida Central.

1ª Mini São Silvestre de Braga 2015
20 de dezembro de 2015

1. ORGANIZAÇÃO E DATA
Numa organização da Câmara Municipal de Braga, com o apoio da Associação de Atletismo de
Braga; Regimento de Cavalaria n.º 6 de Braga; Agência de Braga do INATEL; Cruz Vermelha
Portuguesa; ACB – Associação Comercial de Braga; IPDJ – Instituto Português do Desporto e
Juventude; Polícia de Segurança Pública de Braga – realiza-se no dia 20 de dezembro de 2015,
a 1ª MINI SÃO SILVESTRE DE BRAGA.
2. LOCAL DA PROVA E HORÁRIO
A prova realiza-se na cidade de Braga, tendo a Avenida Central como local de partida (junto ao
edifício da Agência de Braga do INATEL) e chegada.
A partida para a Mini S. Silvestre será efetuada às 18:00 horas, coincidente com a partida da
Corrida S. Silvestre de Braga.
3. DESTINATÁRIOS
Podem participar nesta corrida atletas nascidos antes de 2001, até ao ano de 1998, de todos
os âmbitos desportivos, em representação de clubes, individuais ou mesmo populares.
4. INSCRIÇÕES
As Inscrições para a Mini S. Silvestre de Braga deverão ser efetuadas em
http://run4fun.pt/evento/38a-corrida-de-sao-silvestre-de-braga-2015/,
possuindo
os
seguintes procedimentos:
•

Até às 24 horas do dia 18 de dezembro: gratuito

•

No dia 19 e 20 de dezembro, somente no local de entrega dos kits (sábado das 9 às
18 horas e domingo das 14 às 17:00 horas): 3€

4.1. Dados para Inscrições
Das inscrições devem constar obrigatoriamente os seguintes elementos:
4.1.1. Nome;
4.1.2. Número do Cartão do Cidadão / Bilhete de Identidade ou outro elemento identificativo;
4.1.3. Data de Nascimento;
4.1.4. Clube
4.1.5. Tem Seguro (Sim/Não)

5. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Os atletas que participam na Mini S. Silvestre de Braga devem ser portadores de um dorsal
fornecido pela organização.
6. PROGRAMA-HORÁRIO / ESCALÕES ETÁRIOS /DISTÂNCIAS
A Mini S. Silvestre tem início de forma simultânea com a Corrida de S. Silvestre, pelas 18
horas, destinando-se a atletas do escalão de iniciados e juvenis, masculinos e femininos,
nascidos em 1998 e 1999, 2001 e 2001, na distância de cerca de 4.000 metros (1 volta).
7. ENTREGA DE DORSAIS / KIT’S DE PARTICIPAÇÃO
A entrega de dorsais, assim como os kit’s de participação, serão efetuados no Autocarro do
Evento, localizado na Avenida Central, da seguinte forma:
7.1. Dia 18 e 19 de dezembro (sexta-feira e sábado): das 9 às 18 horas.
7.2. Dia 20 de dezembro (domingo): das 14 às 17 horas.
A todos os participantes da Mini S. Silvestre de Braga será oferecido chá e bolo-rei após a
conclusão da atividade.
Os Kit’s de participação da Mini S. Silvestre de Braga serão constituídos por: t-shirt técnica,
medalha participação e gorro Pai Natal.
8. CLASSIFICAÇÕES
Na Mini S. Silvestre de Braga serão apuradas classificações individuais por escalão, em ambos
os géneros, para todos os atletas que terminem a prova.
As classificações, salvo casos devidamente ponderados pela organização, serão consideradas
definitivas após a entrega dos respetivos prémios.
9. PRÉMIOS
Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados de cada escalão de iniciados e juvenis,
em ambos os géneros.
É obrigatória a presença dos atletas premiados na cerimónia de entrega dos prémios, até 15
minutos após a sua conclusão.
O direito aos prémios prescreve com o encerramento da Corrida, coincidente com a última
entrega de prémios.
10. RECLAMAÇÕES
Eventuais reclamações no que respeita à classificação devem ser apresentadas nos 30 minutos
seguintes ao período que media entre o anúncio da classificação em causa e consequente
entrega de prémios.
11. SEGURO

Todos os participantes que não pertençam a um clube ou coletividade com seguro desportivo
deverão, aquando da inscrição, fazer referência a esse facto (ver ponto 4.2.5.) de modo a
ficarem abrangidos por um seguro de acidentes pessoais, conforme o definido pelo Decreto-lei
n.º 10/2009, de 12 de janeiro.
12. CASOS OMISSOS
A participação na Corrida de São Silvestre de Braga 2015, Mini S. Silvestre de Braga 2015 e na
Caminhada do Pai Natal 2015 implica a aceitação do presente Regulamento. Todos os casos
omissos serão analisados e decididos pela Organização, tendo em atenção os regulamentos em
vigor da FPA – Federação Portuguesa de Atletismo e da Comissão Nacional de Estrada e Corta
Mato.
13. PERCURSO
Somente 1 volta ao percurso da Corrida S. Silvestre de Braga.

Partida na Avenida Central, passagem pelo Largo da Sra. A Branca, seguir pela Rua de S. Vítor,
viragem à direita para a Rua Martins Sarmento, viragem à direita para Rua Beato Miguel de
Carvalho, seguir em frente pela Rua 25 de Abril, viragem à direita para a Avenida da Liberdade,
viragem à esquerda para a Rua do Raio, viragem à direita pela Rua de S. Lázaro, seguir em
frente pela Rua D. Afonso Henriques, viragem à esquerda pela Rua do Anjo, passagem pelo
Largo de S. Tiago, seguir em frente pela Rua do Alcaide, viragem à direita pelo Largo Paulo
Orósio, descida pela Rua D. Frei Caetano Brandão, viragem à direita pela Rua Conde de
Agrolongo, viragem esquerda pela Rua do Carmo, seguir pela Rua Gabriel Pereira de Castro,
virar direita na Praça Alexandre Herculano, seguir em frente pela Rua dos Chãos e entrada
novamente à esquerda na Avenida Central.

2ª Caminhada do Pai Natal
1. ORGANIZAÇÃO E DATA
Numa organização da Câmara Municipal de Braga, realiza-se no dia 20 de dezembro de 2015, a
2ª CAMINHADA DO PAI NATAL.
2. LOCAL E HORÁRIO
A caminhada realiza-se na cidade de Braga, tendo a Avenida Central como local de partida
(junto ao edifício da Agência de Braga do INATEL) e chegada.
A partida para a Caminhada do Pai Natal será efetuada às 18:00 horas, logo após o início da
Corrida S. Silvestre de Braga.
3. DESTINATÁRIOS
Nesta caminhada podem participar avós, pais e netos, e todos aqueles que nela queiram fazer
parte, apresentando um carater meramente participativo e de convívio natalício entre todos
os participantes.
4. INSCRIÇÕES
As inscrições para a Caminhada do Pai Natal, poderão ser efetuadas na Agência INATEL de
Braga, no horário de expediente, através de preenchimento de ficha de inscrição, mediante os
seguintes procedimentos:
•

Para Crianças até aos 14 anos (inclusive): gratuita mediante entrega de um bem
alimentar não perecível

•

Para Jovens e Adultos com mais de 14 anos: 3€

5. DISTÂNCIA
A Caminhada/Corrida do Pai Natal 2014 destina-se a todas as idades, pelo que se realiza em
escalão único, logo após o início da corrida, numa distância aproximada de 3.300 m.
6. ENTREGA DE DORSAIS / KIT’S DE PARTICIPAÇÃO
A entrega de kit’s de participação, serão efetuados na Agência INATEL de Braga, localizada na
Avenida Central, da seguinte forma:
6.1. Dia 18 e 19 de dezembro (sexta-feira e sábado): das 9 às 18 horas.
6.2. Dia 20 de dezembro (domingo): das 14 às 17 horas.
A todos os participantes da Caminhada do Pai Natal, será oferecido chá e bolo-rei após a
conclusão da atividade.

O Kit de participação da Caminhada do Pai Natal será constituído por: t-shirt, Pai Natal
chocolate e gorro Pai Natal.
7. SEGURO
Todos os participantes que não pertençam a um clube ou coletividade com seguro desportivo
deverão, aquando da inscrição, fazer referência a esse facto de modo a ficarem abrangidos por
um seguro de acidentes pessoais, conforme o definido pelo Decreto-lei n.º 10/2009, de 12 de
janeiro.
8. PERCURSO

Partida na Avenida Central, passagem pelo Largo da Sra. A Branca, seguir pela Rua de S. Vítor,
viragem à direita para a Rua Martins Sarmento, viragem à direita para Rua Beato Miguel de
Carvalho, viragem à direita pela Avenida 31 de Janeiro, viragem à esquerda pela Rua do Raio,
viragem à direita pela Avenida da Liberdade, seguir à esquerda pela Rua Doutor Gonçalo
Sampaio, contornar à direita pela Rua Dom Afonso Henriques, atravessar Largo S. João do
Souto, seguir pela Rua de S. João, virar à direita na Rua de Nª Sra. Do Leite, virar à esquerda no
Largo do Paço, Rua da Misericórdia, virar à direita pela Praça Municipal, seguir em frente pela
Rua de Santo António, virar à direita pela Praça Conde de Agrolongo, seguir pela Rua dos
Capelistas, virar à direita pela Rua do Castelo virar à esquerda pela Largo Barão de S. Martinho,
passagem pela Avenida da Liberdade e término na Praça da República.

