
Corrida S. Silvestre Manuel dos Santos Almeida 
S. Pedro do Sul - 2016

Regulamento

Co-organizada pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul, pela Termalistur EM e pela União de Freguesias de S. Pedro do Sul, Várzea e Baiões, decorrerá no dia no
dia 17 de dezembro de 2016, com início às 19:30 horas, uma corrida pedestre, denominada CORRIDA S. SILVESTRE MANUEL DOS SANTOS ALMEIDA, que consta do calendário
de provas da Associação de Atletismo de Viseu.

1- Programa Horário
19:30 - Absolutos Femininos | Absolutos masculinos | Veteranos Masculinos – 10000 m

2- Percurso
http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=73F04591510A4F4BE13493D0DE847C34.fe3?fileId=fqsigusxfsvaspgd

3- Escalões
Absolutos Femininos - 98 e anteriores
Absolutos Masculinos - 98 e anteriores
Veteranos Masculinos - + 35 anos

4- A Prova é aberta à participação de atletas federados e de atletas representantes do INATEL, Estabelecimentos de Ensino, Núcleos de Atletismo, Associações
Culturais e Recreativas, devidamente legalizados, bem como a atletas individuais.

5- Serão desclassificados os atletas que: no decorrer da prova prejudiquem intencionalmente os outros concorrentes, alterem o percurso, recebam apoio, que
não efectuem o controlo de partida, não cumpram o percurso na totalidade, falsifiquem qualquer elemento da respectiva inscrição, corram com o dorsal em termos
incorrectos, não respeitem as inscrições da organização, corram por cima dos passeios.

6- A organização não se responsabiliza por acidentes ou danos que, por ventura, os participantes na prova possam sofrer ou causar.
7- Haverá classificação individual e colectiva.
8- Cada Clube poderá inscrever um número ilimitado de atletas.
9- Os protestos relativos aos resultados ou condução da prova, devem ser apresentados por escrito ao Júri de Apelo , até 30 minutos após a divulgação dos

resultados, acompanhados da importância de 100€, que serão devolvidos se o protesto for julgado procedente.
10-  Toda  a  Organização  Técnica  obedecerá  aos  regulamentos  em  vigor,  fixados  superiormente  para  provas  oficiais,  cabendo  ao  Júri  zelar  pelo  seu

cumprimento.
11-  O Júri da Prova será constituído pelo Corpo de Juízes e Cronometristas do Conselho de Arbitragem da Associação de Atletismo de Viseu.
12-  Da Aptidão física dos atletas, serão responsáveis os Clubes a que pertencem, ou os próprios atletas quando individuais.
13-  As inscrições terão o custo de 5,00€ e devem ser efetuadas em www.stopandgo.com.pt ou diretamente no Complexo Desportivo Municipal de São Pedro

do Sul até às 17h30m do dia 9 de dezembro de 2016. Após essa data as inscrições terão o custo de 8,00€. A inscrição só é válida após pagamento.
14-  A prova será acompanhada por ambulância, bem como pela Guarda Nacional Republicana.
15-  Cada atleta deve estar munido do seu documento de identificação.
16-  Prémios

Absolutos Masculinos Absolutos Femininos Veteranos Masculinos
1º 500 € Troféu 1º 500 € Troféu 1º 250 € Troféu 
2º 300 € Troféu 2º 300 € Troféu 2º 150 € Troféu
3º 200 € Troféu 3º 200 € Troféu 3º 100 € Troféu
4º 100 € 4º 100 € 4º 50 €
5º 50 € 5º 50 € 5º 25 €
Todos T’shirt + medalha Todos T’shirt + medalha Todos T’shirt + medalha

Troféu para o 1.º atleta do concelho por escalão
Equipas

Troféu às 3 primeiras equipas de cada escalão e sexo 


