Freguesia de Cambeses
Concelho De Barcelos
Grande Prémio de Atletismo de Cambeses - 28 de Maio de 2016
17 horas – Prova de 8000 M
Contactos:
Junta Freguesia de Cambeses
Praça da Autarquia, Nº35
4775-012 Cambeses BCL
www.cambeses.maisbarcelos.pt

cambeses.jf@maisbarcelos.pt

Organização: Junta de Freguesia de Cambeses

Regulamento:
1.1 As inscrições são gratuitas, e feitas no site da junta de
freguesia de Cambeses ou na sede da mesma, até ao dia 24
de maio de 2016. Na inscrição dos atletas, devem constar:
- Primeiro e último nome
- Data de nascimento nº de B.I./C.C.
- Nome de clube (caso tenha), e respetivo delegado ou a
indicação de “individual “caso não represente clube.
1.2 Não há limite de número de inscrições por clube.
1.3 A prova está aberta a qualquer atleta federado ou não, de
qualquer escalão/sexo.
1.4 A organização poderá pedir a identificação de qualquer
atleta, caso o atleta não a apresente nos dez (10) minutos
seguintes, será desclassificado sem direito a recurso.
1.5 O levantamento dos dorsais terá que ser feito de
preferência até 20 minutos antes do inicio da prova.
1.6 Os atletas devem tomar nota de numero de dorsal caso
acidentalmente não seja possível terminar a prova com o
mesmo.

1.7 A organização não fornece alfinetes.
1.8 Os participantes encontram-se abrangidos por um seguro
de acidentes pessoais de acordo com o definido pelo
Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro.
1.9 A chamada para a prova será feita 10 minutos antes da
hora de partida.
1.10 A partida será dada às 17 horas, junto ao edifício da junta
da Freguesia de Cambeses.
1.11 Haverá fiscais de prova durante todo o percurso, uns
identificados outros não.
1.12 Será desqualificado qualquer atleta, que a organização da
prova tenha conhecimento fundamentado, não ter
cumprido rigorosamente o percurso, ter prejudicado
qualquer atleta fisicamente, por meios verbais ou
impedindo a sua corrida normal.
1.13 Durante a prova, os atletas devem circular o mais à direita
possível na faixa de rodagem, para permitir maior fluidez
do transito.
1.14 Não há prémios por equipas, os prémios são atribuídos a
nível individual como se indica em baixo.
Masculinos
1º - 80€
2º - 50€
3º - 30€

Femininos
1ª - 70€
2ª - 45€
3ª - 30€

1.15 Os atletas terão que participar a nível de escalão único e
por esse motivo só podem participar atletas nascidos
apartir de 1998 ou anteriores a esta data de nascimento.
Podem então participar atletas do escalão de juniores,
seniores e veteranos.

1.16 Qualquer protesto em relação à participação na prova terá
que ser feito por escrito, até 10 minutos após o termino da
mesma, acompanhada de uma caução de 15€, caso o
protesto seja fundamentado esta quantia será devolvida.
1.17 Todos e quaisquer protestos apresentados em relação a
esta prova serão e não mencionados em regulamento,
serão resolvidos pela organização da prova.

