II Edição Grande Prémio AIREV
A Associação para Integração e Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de
Vizela, pretende organizar, pelo segundo ano consecutivo, uma “Corrida e Caminhada de
Solidariedade Social”
I – INTRODUÇÃO
1. A “II Edição Grande Prémio AIREV” é uma iniciativa organizada pela AIREV Associação para Integração e Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de
Vizela, que objetiva motivar os vizelenses para a prática desportiva divulgando
simultaneamente as atividade desta associação bem como as suas necessidades.
Desta forma, sensibiliza-se a população em geral para as causas de solidariedade
social.
2. O evento realizar-se-á no dia 16 de Junho de 2013 e terá três modos de participação.
II – ENTIDADE PROMOTORA
A entidade promotora é a AIREV - Associação para Integração e Reabilitação Social de
Crianças e Jovens Deficientes de Vizela.
III – DESTINATÁRIOS
São modos de participação a corrida, a caminhada e o biketour.
A corrida destina-se a equipas de atletismo, alunos e docentes das escolas do concelho e a
todos os cidadãos que se inscrevam em nome individual.
A caminhada está reservada para todas as pessoas que pretendam participar no evento de
uma forma mais leve e tranquila. O Biketour surge para com o intuito de satisfazer aqueles que
além da vontade de participar em iniciativas de cariz social, têm um gosto particular pelas
bicicletas.
IV – PROGRAMA
A prova será disputada por séries, em função do escalão etário, nos seguintes termos:
- 10h00 – Prova Jovem (Atletas nascidos em 1995, 1996, 1997, 1998) – 3.500 metros
- 10h15 – Biketour
- 10h30 – Prova Sénior (Atletas nascidos em 1994 e antes) / Veteranos (a partir do dia em que
completa 40 anos) – 7.000 metros
- 10h30 – Caminhada – 3.500 metros
V – CLASSIFICAÇÕES
1. As classificações gerais individuais dos vários escalões da corrida serão elaboradas de
acordo com os melhores tempos obtidos. Haverá classificação masculina e feminina.
2. As respectivas classificações, à medida que ficarem disponíveis, serão afixadas nos
painéis de informação técnica.
3. Os resultados serão divulgados através da instalação sonora.
4. Serão atribuídos pontos a cada classificação final do respetivo escalão, de modo a
verificar no final da competição a equipa vencedora da prova, nos seguintes termos:
- 1º lugar – 16 pontos
- 2º lugar – 15 pontos
- 3º lugar – 14 pontos
- 4º lugar – 13 pontos
- 5º lugar – 12 pontos
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- 6º lugar – 11 pontos
- 7º lugar – 10 pontos
- 8ª lugar – 9 pontos
- 9º lugar – 8 pontos
- 10º lugar – 7 pontos
- 11º lugar – 6 pontos
- 12º lugar – 5 pontos
- 13º lugar – 4 pontos
- 14º lugar – 3 pontos
- 15º lugar – 2 pontos
- 16º lugar – 1 ponto
5. A classificação coletiva será elaborada através do somatório dos pontos obtidos em
todos os escalões.
6. Cada equipa só pode pontuar 5 (cinco) elementos por escalão.

VI – PRÉMIOS
A corrida concederá os seguintes prémios:
Jovens Masculinos
a) 1º Prémio
b) 2º Prémio
c) 3º Prémio
Jovens Femininos
a) 1º Prémio
b) 2º Prémio
c) 3º Prémio
Seniores Masculinos
a) 1º Prémio
b) 2º Prémio
c) 3º Prémio
Seniores Femininos
d) 1º Prémio
e) 2º Prémio
f) 3º Prémio
Veteranos Masculinos
a) 1º Prémio
b) 2º Prémio
c) 3º Prémio
Veteranos Femininos
d) 1º Prémio
e) 2º Prémio
f) 3º Prémio
Prémio Equipas

a) 1º Prémio
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b) 2º Prémio
c) 3º Prémio
d) 4º Prémio

VII – ENTREGA DE PRÉMIOS
1. Os prémios serão distribuídos em cerimónia protocolar a realizar no local da prova,
após terem terminado todas as provas e sido divulgados os resultados finais.

VIII – INSCRIÇÕES
Na variante de corrida, para atletas, as inscrições são gratuitas com oferta de um KIT (mochila,
t-shirt oficial da prova).
Nas variantes de BikeTour e Caminha as inscrições tem um custo de 5 euros com oferta de um
KIT (mochila, t-shirt oficial da prova).
A organização terá seguro desportivo a favor dos atletas não filiados.
As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 11 de Junho de 2013, durante o horário de
expediente na:
AIREV
Rua Guilherme Pinto Varela
4815-094 Infias – Vizela
Telefone: 253 565 948
Fax: 253 567 409
geral@airev.pt
Na web: www.grandepremioairev.pt

IX – JÚRI
1. Caberá a Associação de Atletismo de Braga realizar toda a parte técnica da prova,
tempos de cada atleta e atribuição da classificação final.
2. Os casos omissos na prova serão resolvidos pela Associação de Atletismo de Braga,
de acordo com o regulamento geral de competição da Federação Portuguesa de
Atletismo.
X – ENTRADA EM VIGOR
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.
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