ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BRAGA
PRAÇA DOS ARSENALISTAS, 75 - 3º DTO. - 4700 BRAGA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
II MINI-MARATONA APCG – GUIMARÃES
A Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães (APCG), vai promover no próximo
dia 21 de Setembro a II Mini-Maratona “Pessoas Diferentes, Direitos Iguais”.
A II Mini-Maratona decorrerá nas ruas da cidade de Guimarães e zonas circundantes
à cidade e terá a distância de 8.000 metros. O início será no recinto do campo de S.
Mamede junto ao Castelo de Guimarães e a chegada será no parque, junto da bancada
nascente do Estádio D. Afonso Henriques.
Simultaneamente com a Mini-Maratona também será realizada uma Caminhada (4.000
metros), com início e chegadas comuns à Mini-Maratona e uma corrida em Cadeira de
Rodas (600 metros), nas áreas circundantes do Estádio D. Afonso Henriques.
A participação na Mini-Maratona está impossibilitada a atletas nascidos após 1991.
As inscrições na Mini-Maratona têm o valor de 5 euros (a ser pagos na sede da APCG
no momento do levantamento do Kit de Participação), devendo ser efectuadas até dia 20
de Setembro para a Associação de Atletismo de Braga (Telefone: 253 214 780; Fax:
253 216 210 / E-mail: secretaria@aabraga.pt). As inscrições só serão aceites se
indicarem o Nome, Ano Nascimento, nº de Bilhete de Identidade e Clube respectivo.
As inscrições no próprio dia, até as 9:15 horas, terão uma sobretaxa de 5 euros.
O levantamento do Kit de Participação será realizado na Secretaria da APCG –
Penselo – Guimarães e no Pavilhão do Desportivo Francisco de Holanda em Guimarães
entre o dia 15 a 20 de Setembro, no horário de expediente. O horário do pavilhão do
D.F.H. será entre as 15h00 e as 19h00.
Será sorteado um automóvel por todos os atletas participantes, desde que concluam a
prova. Todos os participantes receberão t-shirt, boné e brindes diversos. Além destes
prémios existem ainda os seguintes:
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