REGULAMENTO DA VI PROVA DE ATLETISMO TERRAS DE VERMOIM
- VI Organização da Associação Moinho de Vermoim em parceria com a Associação de
Atletismo de Braga;
- Prova de Atletismo a realizar-se no dia 27 de Julho de 2013 pelas 16 horas;
- Prova aberta a todos os atletas, individuais, ou coletivos, sejam ou não associados de
qualquer organismo sendo inserida no calendário concelhio de atletismo “Corre Famalicão”
- Podem participar ambos os sexos (masculino e feminino);
- A AMVE disponibiliza um seguro aos participantes na corrida que não sejam federados e
não tenham um seguro;
- As inscrições são gratuitas e fazem-se através de um impresso que será disponibilizado
pela organização;
- Ao longo do percurso será montado um sistema de segurança formado pela organização,
Bombeiros e Polícia;
- Haverá uma zona isolada, onde só os atletas devidamente identificados pela organização
poderão partir;
- Haverá abastecimento durante a prova;
- Comparecer junto à zona da partida (junto à Capela de Vermoim), cerca de 40 minutos
antes do início da prova para levantamentos de dorsais;
- O limite para inscrições na prova é até ao dia 25 de Julho de 2013 e podem ser efetuadas
para
os
números
916025236/964898015/911110186,
para
o
email:
amvermoim@gmail.com, geral@aabraga.pt e na sede da AMVE;
-As inscrições realizadas no dia da prova terão uma taxa de 5 euros.
- O levantamento de dorsais da Caminhada será efectuado na altura da inscrição ou até ao
dia 24 de julho até às 22 horas;
- No dia da caminhada será obrigatório o uso da camisola que a AMVE irá disponibilizar;
- Todos os participantes da Caminhada serão identificados com um dorsal, como forma de
identificação, pois no final da prova haverá sorteios de vários prémios;
- Para se habilitar ao sorteio dos prémios terá que terminar a caminhada e entregar o
respetivo dorsal;
- Os participantes da VI Prova de Atletismo na vertente competitiva, terão também direito
ao sorteio de vários prémios (5 Bicicletas);
- Prémios para os vencedores dos diferentes escalões (3 primeiros da geral – troféus, 3
primeiras equipas de cada escalão – troféus)
- Para a classificação coletiva pontuam os três melhores classificados de cada equipa por
escalão vencendo a equipa com o menor número de pontos;
- Prémios em vales de compra para os escalões séniores e veteranos (ver tabela de prémios);
- Em caso de protesto acerca da classificação terá que se pagar uma caução de 25 Euros,
sendo que se o mesmo for válido será reembolsado;
- Todos os participantes terão que ser portadores do B.I. ou de qualquer outro documento
identificativo para a respetiva entrega dos prémios.

