Regulamento:
11/05/2012

Organização:

O G.R. Gavião, inserido nas
comemorações do dia da freguesia, vai realizar no dia 16 de
Junho (Sábado) de 2012 pelas 18h00 a prova de Atletismo de
Gavião.

Participação:

Participam os atletas federados,
populares ou outros e que se encontrem aptos para a prática
de desportos de média intensidade. Podem participar atletas
dos escalões Juniores (1993/1994), Seniores e Veteranos (a
partir dos 35 anos) de ambos os sexos. Os atletas Veteranos
devem mencionar no momento da inscrição se desejam
efetuar a prova enquanto Veteranos ou Seniores.

Inscrições:

As inscrições serão gratuitas. Os dorsais
devem ser levantados na Junta de Freguesia, ou no dia da
prova com a antecedência mínima de 60 minutos em local
próprio, pelo seguinte meio de comunicação, E-mail
jf.gavião@sapo.pt – telemóvel 966322500.

Local: O percurso da corrida será pelas ruas da freguesia
de Gavião e terá inicio e fim no Largo das Ribeiras.

Percurso e Horário:

O percurso tem
aproximadamente 7km, o piso está em razoável estado, tem

algumas oscilações (subidas curtas, partes planas e descidas
curtas).
O tiro de partida da prova será dado pelas 18h 00m em ponto,
não podem participar atletas que não tenham identificação.

Deveres dos Atletas: Devem transportar o dorsal
até ao final da prova, devem cumprir o percurso na
totalidade, devem cumprir sempre as indicações da
organização, assim como as normas da F.P.A.

Identificação dos atletas:

Os atletas devem
fazer-se acompanhar pelo Bilhete de Identidade.

Seguros:

Qualquer dano ou acidente resultante desta
prova de Atletismo, será assegurado pela Companhia de
Seguros, de acordo com o definido do decreto – lei nº 10/2009
de 12 de Janeiro.

Prémios; Os trofeus serão atribuídos aos três primeiros
classificados masculinos e femininos, sendo que será definida
uma classificação única com os três escalões em competição.

Omissões:

Os casos omissos neste regulamento serão
analisados e aplicados pela organização no que lhe disser
respeito as leis e disposições legais em vigor e das suas
decisões não terá lugar qualquer recurso.

A organização

