CORRIDA NOTURNA
- Atletismo Borba, 14 de Agosto de 2018, 20h30
Regulamento:
1 - Organização / Apoios
Esta vai ser a 6ª edição da Prova de Atletismo, integrada nas comemorações das Festas de
Agosto, em Borba.
A exemplo dos edições anteriores, o percurso será urbano, sendo o circuito em redor das
muralhas do castelo da cidade.
Será uma prova organizada pelo CCD Matriz, pela Câmara Municipal de Borba, e juntas de
freguesia da Matriz e de São Bartolomeu. Com o apoio da Associação de Atletismo de Évora.
2 - Participação
A prova será aberta a atletas federados e não federados, de ambos os sexos, de todas as
idades e todas as nacionalidades.
3 - Escalões

4 - Local da concentração
A concentração, a entrega de dorsais, não levantados previamente, e as partidas das provas
serão realizadas junto ao edifício da Câmara Municipal de Borba a partir das 19h45.
5 - Horários das provas
20h30 - 1ª Prova - Borbinhas M/F
20h40 - 2ª Prova - Benjamins A M/F
20h50 - 3ª Prova - Benjamins B M/F e Infantis M/F
21h00 - 4ª Prova - Iniciados M/F e Juvenis M/F
21h20 - 5ª Prova - Juniores F, Seniores F, Veteranas +35, Veteranas +45 e Veteranas +55
21h50 - 6ª Prova - Juniores M, Seniores M, Veteranos +35, Veteranos +45 e Veteranos +55

6 - Inscrições
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas até ao final do dia 13 de Agosto.
Não se aceitam inscrições no dia da prova.
Para realizar as inscrições, o interessado individualmente ou o responsável da equipa deverá
enviar através de email ou carta, os dados obrigatórios e que têm que incluir o nome do atleta,
data de nascimento, sexo, clube e contacto telefónico. Se preferir poderá utilizar a folha Excel em
anexo.
O email para envio das inscrições é o seguinte:
centroculturamatriz@hotmail.com
A direção para o envio das cartas com inscrições é a seguinte:
Rua Humberto Silveira Fernandes, 24
7159-129 Borba
Em caso de dúvidas ou questões estarão disponíveis os seguintes contactos:
268082544 (CCD Matriz)
917008567 Luis Dias
963613072 Celestino
Os dorsais deverão ser levantados na sede do CCD Matriz ou no local das provas até meia
antes do início das mesmas.
Só poderão participar os atletas previamente inscritos e que deverão levar obrigatoriamente
o dorsal visível e fixo na camisola durante a prova. A organização disponibilizará alfinetes.
7 - Prémios e classificações
Serão elaboradas classificações por individuais por escalão e estas ficarão disponíveis no
final das provas.
Todos os atletas inscritos e que terminem as suas respectivas provas recebem uma medalha
de participação ao ultrapassar a meta. Também recebem uma garrafa de água e uma peça de
fruta.
Os três primeiros classificados de cada escalão subirão ao pódio para recebem um troféu.
A organização poderá, sem compromisso, oferecer outras lembranças aos atletas, clubes ou
colaboradores.

8 - Diversos
A organização procurará junto das autoridades condicionar o tráfego durante o decorrer das
provas, contudo não se responsabilizará por qualquer acidente ou danos sofridos pelos atletas.
De acordo com a legislação em vigor, todos os atletas estarão cobertos por um seguro
desportivo a cargo da organização.
Haverá disponíveis balneários no Campo de Futebol de Borba.
Os casos omissos a este regulamento, serão resolvidos pela organização, consoante o
regulamento técnico de provas de estrada da F.P.A.

