Autorizado 06/11/2013

Iv CROSS DE AIRÃO
REGULAMENTO
1. ORGANIZAÇÃO E LOCAL
O Grupo Desportivo Airão Curviã, em colaboração com a República dos Tesos, o Agrupamento de Escuteiros nº 667 e a Associação de
Atletismo de Braga, vai levar a efeito no próximo dia 24/11/2013 uma prova de atletismo denominada IV Cross de Airão.
Esta prova, com início às 09h30, terá lugar na freguesia de Airão S. João, concelho de Guimarães, em terreno preparado para o efeito,
situado no lugar do Roupeiro, nas proximidades da Igreja Paroquial.
2. DESTINATÁRIOS
Poderão inscrever-se nesta prova atletas individuais, em representação de clubes ou de escolas, federados ou populares, que se
encontrem devidamente preparados, física e psicologicamente, para se submeterem ao esforço exigido por um evento desta natureza.
A idade mínima para a inscrição é de 10 anos.
3.

ESCALÕES, DISTÂNCIAS E HORÁRIO DAS PROVAS

4. INSCRIÇÕES
As inscrições estão limitadas a 150 atletas por cada prova, dadas as condições oferecidas pelo local.
As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível no site do evento, entre as 00 horas do dia 3 de outubro de 2013 e as 24
horas do dia 20 de novembro de 2013.
Endereço do site: http://crossairao.weebly.com/
Caso o limite de inscrições não tenha sido atingido, a organização poderá excecionalmente aceitar inscrições de última hora, SÓ DE
ATLETAS FEDERADOS OU COM SEGURO, feitas exclusivamente no próprio dia do evento até 30 minutos antes da respetiva prova. Neste
caso o atleta poderá não ter direito ao prémio de presença, sujeito ao stock disponível.
A taxa de inscrição é de…

- Até às 24 horas do dia 20/11/2013
•
GRÁTIS – Para as provas 1, 2, 3 e 4 (escalões M e F de Benjamins a Juvenis)
•
3,00 € - Para as provas 5 e 6 (escalões M e F de Juniores a Veteranos V)
NOTA: Aos atletas NÃO FEDERADOS será cobrado 1,00 € para o seguro.

- No dia da prova (SÓ PARA FEDERADOS OU COM SEGURO)
•

5,00 € – Para TODAS as provas e escalões

NOTA: O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária e o comprovativo deverá ser remetido dentro da data limite para:
cross.airao@gmail.com
NIB: 0035 0377 0000 2937 6304 5 (Caixa Geral de Depósitos)
No caso das inscrições de última hora, o pagamento será efetuado no ato de inscrição.

5. ENTREGA DE DORSAIS
A entrega dos dorsais será feita no dia da prova, no secretariado instalado junto ao local da sua realização, a partir das 08h45 e até às
10h30.
6. CLASSIFICAÇÕES
Serão elaboradas classificações INDIVIDUAIS por cada escalão (M/F) e COLETIVAS, conforme abaixo se descreve.
6.1. COLETIVA – PROVAS 1, 2, 3 e 4 (ESCALÕES DE FORMAÇÃO, entre Benjamins e Juvenis)
Terá como base a classificação geral dos atletas de cada equipa, sendo atribuído um número de pontos correspondente ao lugar obtido
por cada um desses atletas em cada escalão/sexo, conforme a tabela seguinte:
1º Classificado – 16 pontos
2º Classificado – 15 pontos
3º Classificado – 14 pontos
…
16º Classificado – 1 pontos
Será vencedora a equipa com a maior soma total de pontos.
6.2 COLECTIVA – PROVAS 5 e 6 (Escalões entre Juniores a Veteranos I, ou “único”, no caso feminino)
Não serão elaboradas classificações coletivas nestes escalões.
7. JUÍZES
A fiscalização da prova, bem como a elaboração das respetivas classificações, estará a cargo de uma comissão de juízes, nomeada pela
Associação de Atletismo de Braga.
8. PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios individuais e coletivos em todos os escalões. A lista de prémios será divulgada no site do evento:
http://crossairao.weebly.com/
Todos os participantes serão agraciados com uma lembrança.
A cerimónia de entrega de prémios terá lugar no decurso do evento, à medida que este se vai desenrolando.
9. RECLAMAÇÕES
A organização aceitará eventuais reclamações, desde que apresentadas até 30 minutos após a divulgação da classificação da prova
principal (7.035 m).
10. SEGURO
Todos os atletas estarão abrangidos por um seguro de acidentes pessoal, de acordo com o definido pelo Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de
Janeiro.
11. CASOS OMISSOS
A Organização da prova analisará e decidirá, em conformidade com o Regulamento em vigor da Federação Portuguesa de Atletismo e da
CNEC (Comissão Nacional de Estrada e Corta-Mato), sobre eventuais casos omissos no presente Regulamento.
12. ACEITAÇÃO
A participação no II Corta-Mato de Airão S. João, implica a aceitação do presente regulamento.

Airão S. João, 01 de Outubro de 2013

