XXXI Grande Premio
de Atletismo de S.
Paio de Oleiros
O G. D. de S. Paio de Oleiros leva a efeito no próximo dia 07 de Julho de 2019 o XXXI
Grande Premio de Atletismo de S. Paio de Oleiros, com o seguinte regulamento.

Hora
9.30
9.45
10.05
10.20
10.30
10.50

Categoria
Iniciados
Juvenis
Infantis
Benjamins A
Benjamim B
Juniores
Seniores
Veteranos

Sexo
Mas/ Fem
Mas/ Fem
Mas/ Fem
Mas/ Fem
Masc/fem
Mas/Fem

11.50

Ano ( Nasc )
2004/2005
2002/2003
2006/2007
2010 Posterior
2008/2009
2000 e Anterior
+ 40 Anos

Distancia ( M )
2600
4.000
1400
600
900
7200

Entrega de Prémios

Classificação por
escalão

Pontos

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

10 Pontos
9 Pontos
8 Pontos
7 Pontos
6 Pontos
5 Pontos
4 Pontos
3 Pontos
2 Pontos
1 Pontos

Nota: Haverá classificação individual em
todas as provas.
Colectivamente será apurada uma
classificação jovem composta pelos
somatórios dos dez primeiros lugares dos
escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados, e
Juvenis, Mas/Fem.(de acordo com a tabela ao
lado)

Classificação coletiva da Prova Principal com
os escalões de Juniores, Seniores, Veteranos,
Mas/Fem, saindo vencedora a equipa que
obtiver menor número de pontos no somatório dos 4 primeiros classificados de cada
equipa na classificação geral, independente do escalão e género.
Serão premiadas as 10 primeiras equipas tanto da classificação colectiva jovem,
como da prova principal.

Lista de prémios:
Escalão
Iniciados/ Mas
Iniciados / Fem
Juvenis/ Mas
Juvenis/ Fem
Infantis/ Mas
Infantis/ Fem
Benjamins A/ Mas
Benjamins A/ Fem
Benjamin B/ Mas
Benjamin B/ Fem
Juniores-Seniores/ Fem
Veteranas I/ Fem (40-49)
Veteranas II/ fem (+50)
Juniores- Seniores/ Mas
Veteranos, I/ Mas (40-44)
Veteranos, II/ Mas(45-49)
Veteranos III/ Mas(50-54)
Veteranos IV/Mas (55-59)
Veteranos V/ Mas(+60)

Troféus
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
5
3
3
3
3
3

- Há troféus para os primeiros três
classificados de cada escalão.
- Há troféus para as primeiras dez
equipas jovens, e dez primeiras
equipas da prova principal.
- Oferecemos prémios utilitários
- Há troféus para os três primeiros
Juniores Mas
- Oferta de toalha para todos que
concluírem a prova.

- As inscrições na prova principal são no valor de 3 Euros até ao dia 30/06/2019.Para
Atletas não federados terão o valor de 5 Euros. De 01/07 até 05/07 as inscrições
terão um acréscimo de 1 euro. As inscrições têm de ser feitas para o portal
lap2go.com . Não se aceita inscrições por telefone.

Para mais informações contactar-nos através do email: Gdspo@portugalmail.pt

Notas: Esta prova contará com a colaboração da lap2go , RUN FOR FEIRA e
Associação de Atletismo de Aveiro.

- O G. D. de S. Paio de Oleiros tem a honra de convidar a sua equipa de atletismo
para o nosso XXXI Grande Premio de Atletismo de S. Paio de Oleiros, que se realiza
em harmonia com o presente regulamento que temos o prazer de remeter, nas
principais artérias da nossa vila, no próximo dia 07 de Julho de 2019.
- Certos da participação dos vossos atletas, antecipadamente manifestamos a nossa
gratidão pelo acolhimento do convite, desejamos desde já honrosa presença aos
representantes.

Regulamento:
1- Os casos omissos deste regulamento serão apresentados pela organização e
julgados pelo Júri da competição de acordo com o regulamento de provas em vigor.
2- Cada um atleta usará um chip de cronometragem electrónica da Lap2go que
obrigatoriamente tem de devolver no final, sob a pena de terem de pagar uma coima
de 10 euros por cada chip não devolvido.
3- Os atletas correm junto mas com classificações separadas em cada escalão e sexo.
4- Oferta de toalha a todos os atletas que concluírem a prova.
5- As partidas e chegadas são junto á Farmácia de S. Paio de Oleiros ( Avenida Doutor
Domingos da Silva Coelho).
6- Nas corridas do programa poderão participar atletas Federados, Populares, Inatel,
Casa do Povo, Escolas, Bombeiros, etc.
7- Cada clube pode inscrever por prova uma só equipa com número ilimitado de
atletas, sendo obrigatório a inclusão da data de nascimento.

8- Nenhum atleta poderá participar em mais de uma prova, sendo proibido de
participar noutra prova que não seja do seu escalão.
9- A angariação celebrou um seguro de acidentes pessoais para o dia da prova que
cobre qualquer acidente de atletas não abrangido pelo seguro desportivo ou seguro
escolar (decreto de lei nº 146,de 26de Abril de 1990
10- O seguro das provas desportivas cobre o risco de morte ou invalidez permanente
e despesa de tratamento constante na respectiva apólice.
11- Os atletas não federados são inteiramente responsáveis pela garantia de não
existir qualquer contra- indicação medica para a prática de corridas de competição.
12- A organização tem garantido as forças de ordem pública (GNR) no sentido de
controlar o trânsito das ruas onde se desenrolem as provas.
13- Os atletas que prejudiquem intencionalmente os adversários serão
imediatamente desclassificados.
14- Compete aos fiscais dos percursos, juízes da partida e chegada, anotarem e
desclassificarem os atletas infractores.
15- O júri da prova será da responsabilidade da comissão de juízes e cronometristas
da Associação de Atletismo de Aveiro.
16- Não é permitido acompanhar os atletas em prova, usando qualquer veículo ou a
pé, sob pena de desclassificação imediata do atleta em causa.
17- Todos os atletas na chegada á meta devem ser portadores de dorsal no local
certo (peito) devendo percorrer na totalidade do funil sem se deixarem ultrapassar
depois da linha de meta pois poderão ser prejudicados, cabendo-lhes toda a
responsabilidade.
18- Quaisquer reclamações ou protestos terão de ser apresentados por escrito
obrigatoriamente em papel timbrado do clube que apresente o protesto, ao júri da
prova até dez minutos após o fim da mesma, juntamente coma importância de 25
euros, a qual será devolvida se o protesto for julgado precedente.
19- Os atletas devem ser portadores do Bilhete de Identidade para caso de dúvida ou
protesto, poderem ser identificados. É ainda obrigatória a apresentação do B.I. aos
cinco primeiros classificados de cada prova.
20- Os atletas devem apresentar- se no local de partida antes 15 minutos do início
das respectivas provas (com o dorsal devidamente colocado no peito).

21- Haverá classificações individuais e colectivas. Colectivamente haverá uma
classificação jovem onde pontuarão todos os atletas classificados nos 10 primeiros
lugares de cada escalão, vencendo a equipa que obtiver maior número de pontos. E
uma classificação para prova principal onde pontuarão os 4 primeiros de cada equipa
independente do escalão ou género, saindo vencedora a equipa que obtiver menor
numero de pontos, em caso de empate será vencedora a equipa que obtiver melhor
4 quarto atleta melhor classificado.

