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15:00 Corta-mato 1.000 m FinalBen-A a Ben-B F

15:00 Corta-mato 1.000 m FinalBen-A a Ben-B M

15:10 Corta-mato 1.500 m FinalInf F

15:10 Corta-mato 1.500 m FinalInf M

15:25 Corta-mato 2.500 m FinalIni F

15:45 Corta-mato 3.000 m FinalIni M

15:45 Corta-mato 3.000 m FinalJuv F

16:05 Corta-mato 4.000 m FinalJuv M

16:25 Corta-mato 4.000 m FinalJun a Vet F

16:45 Corta-mato 4.000 m FinalJun a Vet M
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1 Competição organizada pela Associação de Atletismo de Braga, a disputar na Zona Ribeirinha, Parque das 
Termas, Vizela, no dia 21 de Dezembro de 2019.

2 Competição destinada a atletas federados de todos os escalões etários.

3 As inscrições são gratuitas e realizadas online, na plataforma Portugal Athletics Results 
(https://portugalathleticsresults.pt) até ao dia 17 de dezembro de 2019. Dia 18 e 19 de  dezembro ainda será 
possível realizar a inscrição, mas terá um custo associado de 2 euros por cada prova.

4 Os escalões etários a vigorar para esta competição, são os escalões previstos para 1 de janeiro de 2020.

5 Todos os atletas deverão ser portadores do DORSAL DA ÉPOCA, já atribuido e de pelo menos, 3 alfinetes, para 
segurança do dorsal. Quem ainda não recebeu dorsal da época, será entregue no dia da competição. Os atletas 
que já receberam o Dorsal da época, não o tendo no dia para competir, ser-lhe-á atribuido uma segunda via, 
com o custo de 2 euros.

6 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.

7 Haverá classificação individual, sendo atribuídas medalhas aos 3 primeiros classificados de todos os escalões e 
géneros.

8 Será apurada uma classificação coletiva jovem, por género, englobando os escalões de Benjamins a Juvenis. 
Serão atribuídos 16 pontos ao 1º classificado de cada prova, 15 pontos ao 2º, ...., 1 ponto ao 16º, vencendo o 
clube que somar um maior número de pontos. Em caso de empate, decide-se através do clube que tiver obtido o 
maior número de primeiros lugares, e assim sucessivamente.

9 Para a classificação Coletiva Absoluta (juniores a veteranos), contam os 4 primeiros atletas de cada clube, 
independentemente do escalão ao qual pretencem. Em caso de empate, decide-se através do melhor quarto 
classificado.

10 Os escalões etários a vigorar até 31 de dezembro de 2020 são os seguintes:
Benjamins A: Atletas nascidos em 2011, 2012 e 2013
Benjamins B: Atletas nascidos em 2009 e 2010;
Infantis: Atletas nascidos em 2007 e 2008;
Iniciados: Atletas nascidos em 2005 e 2006;
Juvenis: Atletas nascidos em 2003 e 2004;
Juniores: Atletas nascidos em 2001 e 2002;
Seniores: Atletas nascidos em 2000 ou antes;
Veteranos I: Atletas com 40 a 49 anos;
Veteranos II: Atletas com 50 anos ou mais anos.

11 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.

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