Clube Futebol “Os ceramistas”

Atletismo
VI GRANDE PREMIO ATLETISMO FESTAS DAS CRUZES “OS
CERAMISTAS”

Regulamento
1 – Organização
O VI Grande Premio atletismo festas das cruzes , é uma organização do Clube de Futebol “Os Ceramistas”, com a
colaboração das seguintes entidades:
Governo Civil do Distrito de Braga; Câmara Municipal de Barcelos; Junta de Freguesia de Galegos S. Martinho; Associação de
Atletismo

de

Braga;

Guarda

Nacional

Republicana,

Bombeiros

Voluntários

de

Barcelos.

2 – Extensão de participação
No “VI Grande Premio atletismo festas das cruzes”, podem participar atletas de ambos os sexos nos escalões
mencionados no Ponto 4. A prova é destinada a atletas de todos os âmbitos desportivos (federado, popular, escolar, militar e
INATEL), e tem como objectivo primordial, promover e desenvolver a modalidade no Concelho de Barcelos.
Na Caminhada, podem participar indivíduos de todas as idades e de ambos os sexos e tem como objectivo promover e
desenvolver a Prática Desportiva no Concelho de Barcelos.

3- Objectivos
Motivar a população em geral para a prática desportiva;
Valorizar e desenvolver o desporto em Barcelos;
Incrementar uma Prova de Atletismo que seja reconhecida a nível regional;

4 – Data, hora e local da realização
Realiza-se no Domingo, dia 01 de Maio de 2011, com início às 9:30 horas na Freguesia de Galegos S. Martinho e freguesias
limítrofes.

4.1 - Percurso
Partida e Chegada – Complexo desportivo “Os Ceramistas Futebol Clube”.
4.2 – Apoio
Câmara Municipal de Barcelos, Junta de Freguesia de Galegos S. Martinho. Juntas de freguesias limítrofes e outros.

5 - Inscrições e informações
Associação de Atletismo de Braga
Praça dos Arsenalistas, n.º 99, R/C

Rua 1 º de Janeiro 4750 – 482 Galegos S. Martinho – BARCELOS

Clube Futebol “Os ceramistas”
4705-081 – Braga
Telefone: 253 214 780
geral@aabraga.pt
Inscrições até 30/04/2011, custo 3 €
Na inscrição deverá ser enviado o primeiro e último nome, designação do Clube, do ano de nascimento e respectivo
escalão.
Excepcionalmente, no dia 01/05/2011 no local da prova, poderão ser aceites inscrições com pagamento de uma taxa adicional
de 2€
Para efeitos de seguro deverá indicar se federado ou popular.
As inscrições serão validadas após o respectivo pagamento, que será obrigatoriamente efectuado aquando da entrega dos
dorsais.
A participação na caminhada é isenta de custas de inscrição

das

PROVA

CATEGORIA

ANOS NASCIM.

09.45

1.ª

Infantis (M/F)

1998 e 1999

09.55

2.ª

Juvenis (F)
Iniciados (M/F)

1994 e 1995
1996 e 1997

2000 Metros

3.ª

Juvenis (M)
Juniores (M/F)
Seniores (F)
Veteranos (F)
Veteranos II (M)

1994 e 1995
1992 e 1993
<1991
40 até 49 anos mais
50 anos

5300 Metros

4.ª

Seniores (M)
Veteranos I (M)

<1991
40 até 49 anos

10000 Metros

5.ª

Aberto a todos

Qualquer Idade

5.000 Metros

Cruzes

HORA

VI Grande Premio Atletismo Festas

6 – Programa

10.10

10.45

Caminhada

10.00

DISTÂNCIA

1000 Metros

(M) – Masculino (F) - Feminino
7 – Ocupação da Via Pública/Fiscalização
Os atletas devem ocupar sempre a direita da faixa de rodagem a fim de facilitar o ordenamento do trânsito.
Haverá Fiscais e elementos das Forças de Segurança Pública ao longo de todo o percurso, com a finalidade de orientar os
atletas e anotar qualquer irregularidade que possa desvirtuar a verdade da prova.
8 - Secretariado
Entrega dos Dorsais entre as 09H00 e as 09H30 No complexo desportivo “Os Ceramistas”, local de partida e chegada das
provas.

9 – Acompanhamento
Só poderão acompanhar a corrida os veículos que tenham identificação da organização, as viaturas da GNR e os Bombeiros,
em serviço da segurança dos participantes.
10 – 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;
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Clube Futebol “Os ceramistas”
Corram com o dorsal em termos incorrectos;
Não respeitem as indicações da organização;
11 – Responsabilidades
O Clube de Futebol “Os Ceramistas” não se responsabiliza pela Condição Física dos atletas, mas assegurará o
acompanhamento e os Primeiros Socorros aos participantes.
Os atletas devem ser portadores de 4 alfinetes para colocação dos respectivos dorsais.
Os atletas devem ser portadores do respectivo Bilhete de Identidade para se identificarem em caso de protesto.
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. e
Regulamento Desportivo da Associação de Atletismo de Braga.
12 - Seguro da Prova
Os atletas/participantes que não sejam Federados na Federação Portuguesa de Atletismo ou pertencentes a equipa de
Desporto Escolar e no âmbito deste, serão cobertos por Seguro Temporário de Responsabilidade Civil.
13 – 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.
14 – Júri
O Júri da prova é da inteira responsabilidade da Organização.
15 – Classificações
As Classificações Gerais Individuais, serão elaboradas de acordo com os melhores tempos obtidos dentro de cada escalão.
À medida que ficarem disponíveis, as classificações vão sendo afixadas nos painéis de informação técnica.

16 – Prémios
16.1 – Todos os participantes terão um prémio de presença.
16.2 – Caminhada

Na “Caminhada”, não haverá qualquer tipo de classificação, nem prémios individuais.

16.3 – VI Grande Premio de Atletismo Festas das Cruzes
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INDIVIDUAIS
Masculinos

Escalões

Femininos

Medalha de participante

Medalha de participante

Medalha de participante

Medalha de participante

Medalha de participante

Medalha de participante

1.º ……….. 30 €
2.º………… 25 €
3.º ………..15€

1.º ……….. 30 €
2.º………… 25 €
3.º ………..15€
1.º ……….. 200 €
2.º………… 100 €
3.º …… …..50€

Seniores

1.º ……….. 200 €
2.º………… 100 €
3.º …… …..50€
4.º……… … 25€
5.º…… …….15€
6.º ………… 10€
7.º ………… 10€
8.º ………… 10€
9.º ………… 10€
10.º ……… 10€

Veteranos I

1.º ……….. 100 €
2.º………… 50 €
3.º ……….. 25€
4.º……… … 25€
5.º…… …….15€

1.º ……….. 100 €
2.º……… … 50 €
3.º ……….. 25€

Veteranos II

1.º ……….. 50 €
2.º………… 40 €
3.º ………. .30€
4.º…… … 20€
5.º………… 15€

Infantis

Iniciados

Juvenis

Juniores

-----------* Os
resultad
os

serão elaborados pelo secretariado da AAB e publicados no respectivo site.
16.4 – Outras informações
Clube de Futebol “Os Ceramistas”
Rua 1º de Janeiro
4750 – 482 Galegos S. Martinho – Barcelos
Telemóvel: 937514872 fax: 253847396
E-mail: cfceramistas@hotmail.com

Galegos S. Martinho, Barcelos, 16 de Março de 2011
A Organização
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