Associação Desportiva de Castelões.

IX S. Silvestre da Juventude
Regulamento
1-Organização
A IX S. Silvestre da Juventude é uma organização da Associação Desportiva de Castelões.
2-Data, Hora e Local da realização
Realiza-se no dia 18/12/2011, com início ás 10:00 Horas na freguesia de Castelões (junto ao centro
social de Castelões), no concelho de Vila Nova de Famalicão.
3-Inscrições e informações
Associação Desportiva de Castelões
Rua José Correia Machado 71
4770-865 Castelões VNF
Telefone: 252 921 903 (Das 18:00H ás 23:00H)
Fax: 252 922 061
Telemóvel: 91 845 66 91 (Das 18:00H ás 23:00H)
Email: manuelribeiromr@hotmail.com
Inscrições até 16/12/2011, gratuitas. Para efeitos de seguro indicar se federado ou popular.
4-Participação
Podem participar atletas de ambos os sexos em todas as provas (Minis, benjamins, infantis, iniciados,
juvenis e populares), A prova está destinada a atletas federados e populares, número de inscrições
será limitado a 500 atletas.
5-Entrega de dorsais
Junto ao local de partida e chegada das provas. A partir das 08:30 de Domingo dia 18 de Dezembro
de 2011.
6-Acompanhamento
Só poderão acompanhar as provas os carros que tenham identificação da organização e as Viaturas
da Policia Municipal, para a segurança dos participantes.
7-Infracções
Serão automaticamente penalizados os atletas que:
Não efectuarem o controlo da partida;
Não cumpram o percurso na totalidade e falsifiquem qualquer elemento da respectiva inscrição;
Corram com o dorsal em termos incorrectos, não respeitem as indicações da organização.
8 – Casos Omissos
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o actual Regulamento
Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo e do Instituto Nacional de Seguros
Desportivos.
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9 – Recursos
Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito em papel timbrado do Clube ao
Júri da Prova, entre a divulgação dos resultados e a entrega de prémios, juntamente com a quantia de
75 € á qual será devolvida se o protesto procedente for aceite.
10 – Júri
O Júri da prova é da inteira responsabilidade da organização.
11 – Prémios
Haverá prémios para todos os participantes, e prémios por classificação para os três melhores atletas
individuais e colectivos para as três primeiras equipas de cada escalão.
Serão apuradas classificações colectivas para as melhores três equipas que resultaram da pontuação
atribuída aos seus primeiros três atletas, da seguinte forma (1º classificado = 1 ponto; 2º classificado
= 2 pontos; …). Vence a equipa que some menos pontos. Caso exista empate a posição do terceiro
classificado determinará a classificação final.
12 – Seguro da Prova
A organização terá um seguro desportivo a favor dos atletas não federados.

Escalões
Escalões
Benjamins A M/F
Benjamins B M/F
Infantis M/F
Iniciados M/F
Juvenis M/F
Populares

Ano de nascimento
2002, 2003 e 2004
2000,2001
1998,1999
1996,1997
1994,1995
1993 e anteriores

Distância
400 Metros
1000 Metros
1300 Metros
2000 Metros
3000 Metros
5000 Metros

Horário
10h:00
10h:00
10h:20
10h:30
10h:45
11h:00
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