1º GRANDE PRÉMIO DE STº ANTÓNIO
FESTAS ANTONINAS
14.JUNHO.2008
1º - ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO
A prova é aberta a todos os veteranos interessados, quer sejam ou não federados, com mais de 40
anos de idade do sexo masculino, de acordo com a regulamentação em vigor.
2º - ESCALÕES ETÁRIOS
Os atletas serão distribuídos pelas seguintes categorias:
ESCALÕES MASCULINOS
VETERANOS I (nascidos 1959 a 1968)
VETERANOS II (nascidos em 1958 e anteriores)
3º - INSCRIÇÕES
O prazo de inscrições decorre até às 18 Horas do dia 11 de Junho de 2008 e, devem ser entregues
pessoalmente no Posto de Turismo, em amarense@gmail.com ou remetidas para:
CDRC AMARENSE – Rua Cancela da Cruz, 24 – 4720-051 AMARES
4º - DISTÂNCIAS
A distância a percorrer pelos atletas será de +- 9.000 Km
5º - PERCURSOS
PARTIDA – Praça do Comércio
PERCURSOS . EN 205 até Lago e regresso.
CHEGADAS – Praça do Comércio
6º - PROGRAMA / HORÁRIO
17H30 / 17H55: Distribuição de dorsais no Secretariado a funcionar no Posto de Turismo
18H00: VETERANOS I e II
19H15: Distribuição de Prémios
7º - FISCALIZAÇÃO
Haverá Fiscais ao longo de todo o percurso, com a finalidade de orientar os atletas e anotar qualquer
irregularidade que possa desvirtuar a verdade da prova.
8º - CLASSIFICAÇÕES
• Haverá classificações individuais e colectivas nos dois escalões.
• As equipas são formadas por 3 elementos para efeitos de classificação colectiva.
• Para efeitos de classificação será vencedora a equipa que somar menor número de
pontos.
• Os desempates serão efectuados a favor da equipa cujo último concorrente tenha obtido a melhor
classificação.
9º - PRÉMIOS
Escalões Clas. Individual
1º ao 3º Clas. Taça
4º e 10º Clas. Medalha
Escalões Clas. Colectiva
1º ao 3º Clas. Taça
Todos os participantes receberão uma tshirt e uma garrafa de vinho de Amares.
10º - RESPONSABILIDADES
O CDRC Amarense e a Associação das Festas Antoninas não se responsabilizam pela Condição Física dos
atletas, mas assegurarão o acompanhamento e os Primeiros Socorros dos participantes.
Os atletas que não sejam Federados na Federação Portuguesa de Atletismo ou no INATEL, serão cobertos por
um Seguro Temporário de Acidentes Pessoais, pela companhia de seguros Açoreana.
Os atletas devem ser portadores de 4 alfinetes para colocação dos respectivos dorsais.
Os atletas devem ocupar sempre a direita da faixa de rodagem afim de facilitar o
ordenamento do trânsito
Os atletas devem ser portadores do respectivo Bilhete de Identidade para se identificarem em caso de protesto,
por motivo de idade.
Em caso de protesto, se o atleta não apresentar o Bilhete Identidade, será desclassificado.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Júri da Organização, de acordo com o Regulamento Técnico da I.A.A.F.
Amares, 25 de Maio de 2008

