1. A V Edição da Estafeta Portas de S. Francisco em Almeida – Fronteira de Vilar Formoso, bem como o
Grande Prémio de Atletismo Portas de S. Francisco em Almeida – Fronteira de Vilar Formoso irá
decorrer no dia 26 de Maio de 2005.
2. As Partidas serão efectuadas às 10h45’ para o Grande Prémio e às 11h00’ para a Estafeta.
3. Esta Estafeta e este Grande Prémio de Atletismo são uma Organização conjunta das Escolas: E.B. 2,3/S
Dr. José Casimiro Matias – Almeida e da E.B. 2,3/S de Vilar Formoso. Contarão com a Colaboração da
Associação de Atletismo da Guarda, Bombeiros Voluntários de Almeida e Cruz Vermelha de Vilar
Formoso, Guarda Nacional Republicana (Almeida e Vilar Formoso) e de outras entidades da região a
descriminar.
4. A participação está aberta a atletas federados e não federados, de ambos os sexos, em representação
individual e colectiva.
5. Cada Clube/Escola poderá inscrever o número de equipas e de atletas que entender.
6. As inscrições deverão ser efectuadas em ficha própria e enviadas para:
E.B. 2,3/S Dr. José Casimiro Matias
Almeida
Associação de Atletismo da Guarda
(Departamento do Desporto Escolar)
Avenida do Estádio Municipal
Telef: 271 574 112 Fax: 271 574 709
Bancadas do Estádio
E-Mail: cealmeida@sapo.pt
Ou
6300 - 705 Guarda
Ou
Telefone/Fax: 271 221 721
E.B. 2,3/S de Vilar Formoso
E-Mail: aaguarda@aag.pt
(Departamento do Desporto Escolar)
Telef: 271 510 120 Fax: 271 512 726
Inscrições até 23 de Maio (em casos excepcionais até 1h00’ antes das Provas)
7. À Organização reserva-se o direito de solicitar a identificação (Bilhete de Identidade) a qualquer
atleta, em caso de dúvida ou reclamação.
8. Os atletas federados na A.A.G. estão dispensados da cláusula anterior.
9. A Organização declina qualquer responsabilidade por eventuais acidentes ou lesões ocorridos durante a
realização das provas. No entanto, estará disponível um serviço de assistência Médica a cargo dos
Bombeiros Voluntários de Almeida e da Cruz Vermelha de Vilar Formoso.
10. Os protestos deverão em primeiro lugar ser efectuados junto do Juíz-Árbitro. Da decisão deste pode ser
interposto recurso para o Júri de Apelo, por escrito, até 30 minutos após a divulgação dos resultados
acompanhados da importância de 100 €uros, que será devolvida se o protesto for julgado procedente.
11. Os Juízes e o Júri de Apelo serão da inteira responsabilidade do Conselho de Arbitragem da
Associação de Atletismo da Guarda.
12. Os casos omissos deste regulamento serão analisados de acordo com os Regulamentos em vigor.
13. O Secretariado estará instalado junto às Portas de S. Francisco, da Vila de Almeida.
14. Esta Estafeta e Grande Prémio de Atletismo, numa distância total de aproximadamente 16,5Km,
percorrerão uma zona plana da Estrada Nacional 332 com Partida junto às Portas de S. Francisco em
Almeida e Chegada na Fronteira de Vilar Formoso.
15. Os atletas deverão efectuar a sua Prova obrigatoriamente pelo lado direito da Estrada, de modo a
facilitar a regulação do trânsito.
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16. PROGRAMA/HORÁRIO - PERCURSO (distâncias aproximadas)
09h30’: Abertura do Secretariado;
10h45’: Partida do transporte (autocarro) com os atletas (Estafeta) para as diferentes zonas de
transmissão de testemunho;
10h45’: Partida do Grande Prémio;
11h00’: Partida da Estafeta.
ESTAFETA (distância total aproximada 16,5Km):
a) Cada equipa será constituída por 5 elementos;
b) As equipas poderão ser masculinas, femininas ou mistas, independentemente do ano de
nascimento;
c) As inscrições deverão ser efectuadas de acordo com a ordem de participação, nos percursos;
d) A Organização responsabiliza-se pelo transporte para as diferentes zonas de transmissão.
1º Percurso: … Portas de S. Francisco, Almeida
Caminho da Junça …….
3 500m
2º Percurso: …

Caminho da Junça

Naves ……………………………….

3 300m

3º Percurso: …

Naves

Rodeira de S. Pedro ……………………………..

3 300m

4º Percurso: …

Rodeira de S. Pedro

5º Percurso: …

“Scania”

“Scania” …………………………..

3 400m

Fronteira de Vilar Formoso …………………..

3 000m

GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO (distância total aproximada 16,5Km)
Partida junto às Portas de S. Francisco em Almeida, Estrada Nacional 332, com Chegada na Fronteira de
Vilar Formoso.
17. O Grande Prémio de Atletismo, de acordo com os Regulamentos em vigor, destina-se apenas a atletas
Seniores e Veteranos, de ambos os sexos. No momento da inscrição estes poderão optar pela realização
do Grande Prémio ou da Estafeta.
Considera-se Veterano Feminino e Masculino a partir do dia do 35º e 40º Aniversário, respectivamente.
18. Classificações:
Estafeta: Será elaborada uma Classificação única.
Grande Prémio de Atletismo: Serão elaboradas Classificações Individuais para Seniores e Veteranos,
Masculinos e Femininos.
Será elaborada uma Classificação Colectiva Geral com base nas Classificações Geral individual da
Estafeta e do Grande Prémio e de acordo com os pontos obtidos por cada equipa no conjunto das duas
provas. Para isso, em cada prova, atribuir-se-ão 25 pontos ao 1º classificado, 24 pontos ao 2º classificado ...
e 1 ponto ao 25º classificado. No final, as equipas serão ordenadas por ordem decrescente de pontuação.
Em caso de igualdade pontual será considerada a equipa com mais atletas classificados. Caso se
mantenha o empate, será considerado o número de 1ºs, 2ºs, … lugares no conjunto de todas as provas do
Programa. Caso o empate ainda se mantenha o prémio será dividido entre as equipas empatadas.
Para que uma equipa se possa classificar colectivamente terá de contribuir para a respectiva
classificação com um mínimo de quatro elementos pontuáveis atletas e/ou Estafeta, ou 6 classificados.
19. Prémios:
Individuais:
Senhas de compras em Supermercados da região e refeições em restaurantes da região.
Taças, Troféus, Medalhões e Medalhas em disputa para ambas as Provas.
Coletivos: Prémios Monetários
1ª Equipa: 500,00€;

2ª Equipa: 375€;

3ª Equipa: 250€

e

4ª Equipa: 125€.

20. Durante as Provas não são permitidos quaisquer veículos no percurso à excepção dos Bombeiros,
forças de Segurança e da Organização, devidamente identificados.
Estarão disponíveis os balneários do Pavilhão Gimnodesportivo do Sporting Clube de Vilar Formoso.
No final, haverá um Almoço Convívio para todos os participantes no Parque situado junto da Ribeira,
em Vilar Formoso, no decorrer do qual serão distribuídos os Prémios.
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CLUBE/ESCOLA: ____________________________________________________
EQUIPA Nº
(a preencher pela Organização)

PERCURSO

NOME DO ATLETA
(Primeiro e Último)

DATA DE NASC.

1º

____/____/______

2º

____/____/______

3º

____/____/______

4º

____/____/______

5º

____/____/______

Delegado da Equipa: ____________________________________

ESCALÃO/SEXO

Contacto: _____________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUBE/ESCOLA: ____________________________________________________
DORSAL
(Organização)

NOME DO ATLETA
(Primeiro e Último)

DATA DE NASC.

ESCALÃO/SEXO

____/____/______
____/____/______
____/____/______
____/____/______
____/____/______
____/____/______
Delegado da Equipa: ____________________________________

Contacto: _____________

(Este Boletim pode ser fotocopiado, para mais inscrições)
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