CENTRO DE CULTURA E DESPORTO

LEÕES DA FLORESTA
CORRIDA DE S. SILVESTRE 2017
39ª ORGANIZAÇÃO C.C.D. LEÕES DA FLORESTA COVILHÃ
REGULAMENTO
A corrida de S. Silvestre - Covilhã, realizar-se-á Sábado dia 31 de Dezembro 2017, pelas ruas
da cidade da Covilhã, com partida de ambas as provas em frente à sede do clube, local onde
funcionará o secretariado da prova.
A prova é organizada pelo CCD Leões da Floresta, com os seguintes apoios:
Câmara Municipal da Covilhã; União de Freguesias da Covilhã e Canhoso; Associação de
Atletismo de Castelo Branco e comércio local.
A prova é aberta a todos os atletas e clubes federados, não federados, populares,
associações, grupos de amigos e outras entidades.

INSCRIÇÕES
As inscrições são grátis e devem ser feitas, até às 17 horas do dia 30 de Dezembro de 2017
para a associação de atletismo de castelo branco (pois o horário laboral é como indica nos
dados da mesma.
Associação de Atletismo de Castelo Branco
Quintal de S. Marcos nº 19 1º Andar
6000-146 Castelo Branco
(Horário Administrativo: 9.00 h às 12.30 h; 14.30 h às 17.00 h)
Telefone: 272341753
Telemóvel: 962293927
Fax: 272341753
E-mail: cbranco@fpatletismo.org
Ou para:
C.C.D. Leões da Floresta
Morada: Rua António Augusto Aguiar, Nº16 - 6200-050 Covilhã
E-mail: leoesdafloresta@gmail.com
Tlf: 275 323 931 / 964680924
Telef. 275323931 Tlm: 964378888 Email: leoesdafloresta@gmail.com Contribuinte nº501779124
Rua António Augusto Aguiar, nº 16 6200-050 Covilhã (Portugal)
www.facebook.com/ccdleoesda.floresta
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ESCALÕES ETÁRIOS
Benjamins M/F
Infantis M/F
Iniciados M/F
Juvenis M/F
Juniores M
Seniores M
Absolutos F
Vet. Masc.

2006 a 2007
2004 e 2005
2002 e 2003
2000 e 2001
1998 e 1999
1997 e anteriores
1999 e anteriores
1982 e anteriores com 35 anos feitos

HORÁRIOS, ESCALÃOS E DISTÂNCIAS
HORÁRIOS

ESCALÕES

DISTÂNCIAS

10:00

BENJAMINS M/F

300 MTS

10:10

INFANTIS M/F

1600 MTS

10:30

INICIADOS\JUVENIS M/F
SEN\JUN\VET M
ABSOLUTOS F

3400 MTS

11:00

7500 MTS

DORSAIS
A entrega dos dorsais será feita uma hora antes da primeira partida, na sala da direção do
C.C.D Leões da Floresta, local onde se encontra o secretariado.
Cada equipa deve fazer representar-se por um delegado para fazer o levantamento dos
dorsais. Este delegado deve verificar na folha que acompanha os dorsais, se os atletas que
inscreveu estão todos inscritos e se estão inscritos no escalão correto.
Os atletas individuais devem levantar o seu dorsal e confirmar junto do secretariado qual o
escalão em que estão inscritos.
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No caso de haver algum atleta que não esteja inscrito ou que esteja no escalão errado, o
delegado da equipa ou o atleta, no caso de ser individual, deve junto do secretariado
fazendo-se acompanhar da cópia do documento de identificação, para proceder às devidas
correções. Só nestes casos serão aceites inscrições ou alterações no dia da prova.

CLASSIFICAÇÃO
Haverá uma classificação individual em todos os escalões.
Haverá uma classificação coletiva em todos os escalões, expecto nos benjamins Masc. e Fem.
Cada Clube poderá representar-se com várias equipas denominadas A, B, C, etc. e com
número ilimitado de atletas.
A Classificação por equipas é feita por pontos, contando os três melhores classificados.
Em caso de igualdade será considerada a equipa que tenha o terceiro atleta melhor
classificado.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Qualquer encurtamento de distância será motivo para desclassificar um atleta.
Um atleta que puxe, rasteje ou agride outro atleta será desclassificado.
Um atleta não pode ser acompanhado de pessoas, carros, bicicleta ou de outro tipo de
veículos no decorrer da prova. Isto implica a desclassificação do mesmo.
Um atleta não pode receber qualquer tipo de abastecimento ou refrescamento.
O dorsal do atleta deve estar colocado na parte da frente da camisola. A não colocação ou
perda do mesmo poderá ser motivo de desclassificação.
Qualquer troca de dorsais ou atletas com dupla inscrição serão motivo de desclassificação.
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Todos os atletas devem possuir Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade de modo a ser
fornecido à organização, caso esta o solicite. No caso da sua ausência ou de um outro
documento identificativo, o atleta não poderá comprovar a sua identidade ou idade de
nascimento.
A organização não é responsável por danos ou acidentes provocados ou causados pelos
atletas no decorrer da prova. Os Centros, Clubes ou Participantes são responsáveis pela sua
aptidão física, bem como, de possíveis danos ou acidentes que porventura os participantes
venham a causar ou a sofrer, não assumindo por isso a organização qualquer
responsabilidade.
Será efetuado um seguro de acidentes pessoais a todos os atletas presentes que não estejam
associados na Associação de Atletismo de Castelo Branco ou Federação Portuguesa de
Atletismo.
Os atletas devem cumprir as ordens dos juízes, elementos da organização e
forças da autoridade.
PROTESTOS
Após a saída oficial dos resultados, os atletas ou clubes, através de um delegado têm 30
minutos para apresentar protesto em relação aos resultados.
O protesto deve ser feito, em primeiro lugar, via oral, ao árbitro da prova. O árbitro pode
aceitar como provas fotos ou vídeos.
No caso de não concordarem com a decisão do juiz, os atletas ou clubes podem protestar
junto do júri de apelo, até 30 minutos após a tomada de decisão do árbitro. Este protesto
deve ser escrito, acompanhado de 76,85 €, que será devolvido no caso de ser dada razão aos
atletas ou clubes.
Os casos omissos serão resolvidos pela Organização da prova sem direito a recurso.
No caso de erros e omissões neste regulamento, prevalece o Regulamento da IAAF,
Regulamento Geral de Competições e Regulamento da CNEC.
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