AMITORRE - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDERIEDADE SOCIAL DOS MORADORES DE MONTE ALVAR

Atletismo
13.º Grande Prémio da AMITORRE
Comemoração Aniversário AMITORRE

Regulamento

1 – Organização
O 13.º Grande Prémio da Amitorre é uma organização da Amitorre com o apoio da Junta de Freguesia da Vila
de Joane, Câmara Municipal de Famalicão, Associação de atletismo de Braga e o Agrupamento de Escuteiros
nº184 de Joane.

2 – Data, hora e local da realização
Realiza-se no Sábado dia 18 de Junho de 2016, com início às 17:00 horas na urbanização Monte Alvar, Vila de
Joane.
Secreteriado: Sede AMITORRE
Partida: Rua Habitorre
Percurso: Várias ruas da freguesia de Joane, Rua Habitorre, Rua da Restauração, Rua Cimo de Pele, Rua Artes
e Ofícios e Rua do Vau
Chegada: Rua Habitorre
Local de afixação dos resultados: Sede da AMITORRE
3 – Programa
HORA

ESCALÃO

CATEGORIA

GENERO

ANOS NASCIM.

DISTÂNCIA

17:00h

A

Benjamins A

M/F

2007, 2008, 2009, 2010

400 Metros

17:05h

B

Benjamins B

M/F

2005, 2006

800 Metros

17:10h

C

Infantis

M/F

2003, 2004

1200 Metros

17:15h

D

Iniciados

M/F

2001, 2002

1700 Metros

17:30h

E

Juvenis

M/F

1999, 2000

3500 Metros

18:00h

Corrida
Popular

Escalão Único

M/F

18:05h

1998 e antes
5000 Metros

1€

4000 Metros

1€

Escalão Único

CAMINHADA ABERTO A TODOS

4 - Inscrições e informações
4.1. Formalização
As inscrições para a competição são pessoais e instransmissiveis e devem conter os seguintes elementos:
- Nº de BI/CC/Passaporte;
- Nome;
- Clube;
- Data de Nascimento;
- Escalão (benjamins A e B, infantis, iniciado e juvenis);
- Federado (sim ou não);
As inscrições para a caminhada deverão ser enviadas até ao dia 17 de Junho pelos seguintes meios:
- E-mail: associação.amitorre@gmail.com
- Na sede da Amitorre na rua Habitorre
As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 16 de Junho pelos seguintes meios:
- Para clubes e associações desportivas: via Web em www.aabraga.pt
- E-mail: correfamalicao@vilanovadefamalicao.org
4.2. Taxas de Inscrição
A inscrição até á data limite de 15 de Junho, A,B,C,D, E é gratuita, Corrida Popular e Caminhada tem o custo 1€
Após a data limite as inscrições só serão aceites contra o pagamento de uma taxa de 3 euros.
5 - Participação
Podem participar atletas de ambos os sexos nos escalões acima mencionados. A prova é destinada a atletas
federados, populares, trabalhadores, escolares e militares. O número de inscrições é limitado a 400 atletas.
6 - Entrega dos dorsais
Junto ao local de partida e chegada das provas. A partir das 16H00 do dia da prova.
7 - Acompanhamento
Só poderão acompanhar a corrida os carros que tenham identificação da organização e as viaturas da GNR Brigada de Transito, para segurança dos participantes.
8 - Infracções
Serão automaticamente desclassificados da prova todos os concorrentes que:
Não efectuem o controlo de partida; Não cumpram o percurso na totalidade; Falsifiquem qualquer elemento da
respectiva inscrição; Corram com o dorsal em termos incorrectos; Não respeitem as indicações da organização;
9 – Classificações
9.1. Classificações Individuais
Serão apuradas classificações individuais para todos os escalões e géneros, tendo em consideração o tempo
obtido pelos atletas.
9.2. Classificações Coletivas
Para a classificação coletiva nos escalões de Benjamins a Juvenis são atribuídos pontos aos 16 primeiros
classificados em cada prova masculina e feminina e vence o clube que somar mais pontos, havendo prémios
para os masculinos e femininos em separado. Em caso de empate vence o clube que tenha mais primeiros
lugares e assim sucessivamente. Será atribuído ao 1º - 16 pontos; 2º - 15 pontos; 3º - 14 pontos, ao 4º - 13
pontos, e assim sucessivamente.
1ª À 3ª Equipa – Geral atletas masculinos (Benjamins até Juvenis).
1ª À 3ª Equipa – Geral atletas femininos (Benjamins até Juvenis).
Na prova de 5.000 mts existe um coletivo masculino e um feminino, contam os três primeiros atletas chegados
de cada clube. Em caso de empate vence o clube que tenha o terceiro atleta melhor classificado
1ª À 3ª Equipa – Geral atletas masculinos (Prova 5.000 mts).
1ª À 3ª Equipa – Geral atletas femininos (Prova 5.000 mts).

10 - Recursos
Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito em papel timbrado do clube ao Júri da
Prova até 10 minutos do termo da corrida, juntamente com a quantia de 75 €, a qual será devolvida se o
protesto for considerado procedente. (dez minutos após o término da corrida provavelmente não estão os
resultados afixados. Os protestos devem prever a consulta dos resultados, ou seja, só podem encerrar por

exemplo, dez minutos após a publicação dos resultados)

11 - Júri
O Júri da prova é da inteira responsabilidade da Organização, cabendo à Associação do Atletismo de Braga
realizar toda a parte técnica da prova (ajuizamento e classificações finais).
Os casos omissos na prova serão resolvidos pela Associação de Atletismo de Braga, de acordo com o
Regulamente Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.

12 – Prémios

Haverá prémios de presença para todos os participantes, e prémios por classificação para os
melhores individuais e coletivamente em alguns escalões.

Os prémios serão distribuídos no final das competições.

Sorteios:

Bicicleta a sortear pelos escalões A,B,C e D. = M/F

Presunto a sortear pelos escalões Juvenis e Corrida Popular. = M/F

Premio (a definir) para a equipa com mais participantes.

13 - Seguros da Prova
Os participantes encontram-se abrangidos por um seguro de acidentes pessoais de acordo com o defenido
pelo Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro.

Vila de Joane, 20 de Abril de 2016

A Organização

____________________________________________________________________
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA - DECRETO -LEI Nº 402/85 , DE 11 OUTUBRO
PORTARIA Nº778/83, DE 23 DE JULHO
PUBLICADA NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 3º SÉRE, Nª128 DE 02/06/1999
SEDE - URBANIZAÇÃO MONTE ALVAR, VILA DE JOANE, VILA NOVA DE FAMALICÃO

