7ª CORRIDA NOTURNA
- Atletismo Borba, 14 de Agosto de 2019, 20h30
Regulamento:
1 - Organização / Apoios
A 7ª edição da Prova de Atletismo, está 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, com a colaboração da 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 e distâncias

Escalão

Idades

Anos Nascimento

Distâncias
Masculinos

Femininos

Benjamins A

7 a 9 anos

2010, 2011 e 2012

400 metros

Benjamins B

10 a 11 anos

2008 e 2009

800 metros

Infantis

12 a 13 anos

2006 e 2007

800 metros

Iniciados

14 a 15 anos

2004 e 2005

2400 metros

Juvenis

16 a 17 anos

2002 e 2003

2400 metros

Juniores

18 a 19 anos

2000 e 2001

4800 metros

3600 metros

Seniores

20 a 34 anos

1985 a 1999

4800 metros

3600 metros

Veteranos + 35

35 a 39 anos

Idade no dia da prova

4800 metros

3600 metros

Veteranos + 40

40 a 44 anos

Idade no dia da prova

4800 metros

3600 metros

Veteranos + 45

45 a 49 anos

Idade no dia da prova

4800 metros

3600 metros

Veteranos + 50

50 a 54 anos

Idade no dia da prova

4800 metros

3600 metros

Veteranos + 55

55 ou mais anos

Idade no dia da prova

4800 metros

3600 metros

6 anos e menos

2013 e posteriores

Prova Extra:
Borbinhas

100 metros

Os atletas apenas poderão ser classificados no escalão correspondente.
A participação noutra prova é motivo de desclassificação.
As distâncias de cada prova poderão não ser rigorosamente corretas, podendo causar
algum erro na comparação nos tempos realizados.
4 - Local da concentração
A concentração, a entrega de dorsais, não levantados previamente, e as partidas para as
várias 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 e Veteranas
21h50 - 6ª Prova - Juniores M, Seniores M e Veteranos
6 - Inscrições
As inscrições são gratuitas, limitadas a 350 atletas e deverão ser realizadas até ao final
do dia 13 de Agosto (terça-feira).
Não se aceitam inscrições no dia da prova.
Para realizar as inscrições, o interessado individualmente ou o responsável da equipa
deverá efectuar o registo através do seguinte link www.facebook.com/ccd.matrizborba , criado
exclusivamente para este evento.
Também poderá 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.
O email e a morada para envio das inscrições são os seguintes:
centroculturamatriz@hotmail.com
Centro Cultura e Desporto da Matriz
Rua Humberto Silveira Fernandes, 24
7159-129 Borba
Em caso de dúvidas ou questões estarão disponíveis os seguintes contactos telefónicos:
00351 917008567 (Luis Dias)
00351 963613072 (Celestino)
00351 268082544 (CCD Matriz)
Os dorsais deverão ser levantados na sede do CCD Matriz ou no local das provas até
meia hora antes do início das mesmas (20 horas).
Só poderão participar os atletas previamente inscritos e que deverão levar
obrigatoriamente o dorsal visível e fixo na camisola durante a prova, sob o risco de
desclassificação. A organização disponibilizará alfinetes.
7 - Prémios e classificações
Com a colaboração dos juizes da Associação de Atletismo de Évora serão elaboradas
classificações individuais por escalão e género. Estas ficarão disponíveis e fixadas no local no
final das provas.

Todos os atletas inscritos e que terminem as suas respectivas provas, recebem
imediatamente uma medalha de participação ao ultrapassar a meta.
Todos os participantes receberão uma garrafa de água e uma peça de fruta.
Os três primeiros classificados de cada escalão e género subirão ao pódio para recebem
um troféu, quando finalizarem todas as provas.
Será atribuído um troféu à equipa com mais atletas a ultrapassar a meta no conjunto de
todas as provas.
A organização poderá, sem compromisso, oferecer outras lembranças aos atletas, clubes
ou colaboradores.
8 - Diversos
A organização procurará, junto com as autoridades locais, condicionar o tráfego durante o
decorrer das provas, contudo não se responsabilizará por qualquer acidente ou danos sofridos
pelos atletas.
Durante as provas, está prevista assistência aos atletas, existindo meios de socorro
destacados no local. Caso haja necessidade de continuidade do atendimento médico de
emergência, este será efectuado no serviço nacional de saúde, sob a responsabilidade do
mesmo.
Os atletas têm por dever pautar a sua conduta pelos valores do Espírito Desportivo.
Atitudes ou ações que violem estes valores podem levar à aplicação de sanções desportivas,
como desclassificação na prova.
De acordo com a legislação em vigor, todos os atletas estarão cobertos por um seguro
desportivo a cargo da organização.
Caso necessitem, os atletas encontrarão disponíveis os balneários no Campo de Futebol
de Borba.
Cada participante ao proceder à inscrição na 7ª Corrida Noturna de Borba, autoriza a
cedência, de forma gratuita e incondicional, à organização e às instituições associadas, os
direitos de utilização da sua imagem tal como captada nas filmagens ou fotografias que terão
lugar durante as provas, autorizando a sua reprodução em peças comunicativas de apoio.
Os casos omissos a este regulamento, serão resolvidos pela organização, consoante o
regulamento técnico de provas de estrada da F.P.A.

