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Hora Observações

10:00 10000 metros JUN M/F Final

10000 metros SUB-23 M/F Final

10000 metros SENIOR M/F Final

10000 metros VETERANO M 40 (40 aos 49) M/F Final

10000 metros VETERANO M 50 (50 aos 59) M/F Final

10000 metros VETERANO M 60 (60 ou +) M/F Final

Prova

REGULAMENTO

1 - Competição organizada pela Associação de Atletismo de Braga, a disputar em em simultâneo como G.P. de Pevidém, 

Guimarães, no dia 25 de Abril de 2019.

2 - Competição destinada a atletas federados dos escalões de juniores, séniores e veteranos.

3 - Todos os atletas deverão ser portadores do DORSAL ÚNICO, do BI/CC e de pelo menos, 3 alfinetes, para segurança do

dorsal
4 - Toda a documentação, deverá ser levantada no Secretariado da Competição, por um elemento responsável da

coletividade e com pelo menos 30 minutos de antecedência relativamente à hora de início da competição.

5 -As inscrições para o Campeonato Regional deverão ser efetuadas através do site www.aabraga.pt, com indicação do

primeiro e último nome do atleta, o seu Clube, ano de nascimento, nº do BI/CC e Dorsal Único, até ao dia 21 de abril de

2019. Para competirem em simultâneo no Grande Prémio de Atletismo Vila de Pevidém, todos os atletas terão que

prodecer ao pagamento do valor estipulado no regulamento da competição.

6 - Haverá classificação individual, sendo atribuídas medalhas aos 3 primeiros classificados do escalão de Juniores, S23,

Séniores, Veteranos M40, Veteranos M50 e Veteranos M60 de ambos os géneros. Haverá uma Classificação Geral

Coletiva, onde contam os 3 primeiros atletas de cada clube, (contando para essa Classificação Geral, os escalões de

juniores, séniores e veteranos).  Em caso de empate, decide-se através do melhor terceiro classificado.

7 - Este comunicado e eventuais alterações poderão ser consultados na internet, no endereço: www.aabraga.pt

8 - O participante, ao proceder à inscrição nesta competição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, dos

direitos de utilização da sua imagem captada em fotografias/imagens que terão lugar durante o evento, autorizando a sua

reprodução em peças comunicacionais da competição.
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Este comunicado e as suas eventuais alterações poderão ser consultados na Internet no endereço:
www.aabraga.pt
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