
Regulamento

1. A Câmara Municipal de Portimão, com o apoio técnico da Associação de Atletismo do Algarve, vai organizar em Portimão a “XIV Corrida da Liberdade ”, prova essa que 
se insere nas comemorações do 25 de Abril e no calendário Regional da Associação de Atletismo do Algarve.

 1.1. Data e local: A prova decorrerá no dia 25 de Abril de 2019, com início às 10h00. A partida e chegada localizam-se na Zona Ribeirinha de Portimão, junto ao Coreto

2. CLASSIFICAÇÕES: Haverá classificações individuais e coletivas em cada prova.

 Na prova em que participam atletas de dois escalões, contarão para a classificação coletiva geral, os primeiros atletas de cada escalão.

 Em caso de empate ficará à frente a equipa que tiver o atleta melhor classificado individualmente.

3. PENALIZAÇÕES: Serão penalizados com desclassificação, todos os atletas que encurtem o percurso ou que prejudiquem demais concorrentes com qualquer falta de 
ética desportiva.

4. JÚRI: O júri da prova será da inteira responsabilidade da comissão de Juízes e Cronometristas da Associação Atletismo do Algarve com a colaboração da organização.

5. PROTESTOS: Qualquer protesto deverá ser entregue ao Júri prova até 15 minutos após divulgado o resultado da prova em questão, acompanhado da importância de 
75,00eur. (setenta e cinco euros), em numerário, a qual devolvida em caso de procedência.

6. DORSAIS: Os atletas filiados deverão utilizar os dorsais da Associação para a presente época 2018/2019. Para os atletas não filiados, a organização fornece dorsais.

 Os dorsais devem ser levantados pelos delegados dos clubes entre as 9h00 e as 10h00 no dia da prova, no local do secretariado da mesma, localizado junto à meta.

7. JÚRI: O Júri da prova será da responsabilidade da Comissão de Juízes e Cronometristas da Associação Atletismo do Algarve.

8. CASOS OMISSOS: Todos os casos omissos serão da responsabilidade do Júri da Prova que terá a soberania nas suas decisões.

9. PRÉMIOS: Haverá trofeus para os 3 primeiros classificados de cada categoria e medalhas para os 4.os e 5.os classificados individuais de cada categoria.

10. OUTROS PRÉMIOS: Para além dos trofeus acima referidos, serão igualmente distribuídos prémios de acordo com o seguinte:

Inscrições abertas até às 17h do dia 23 de Abril

As inscrições deverão ser feitas junto de:
Associação de Atletismo do Algarve
Rua Ataíde de Oliveira, 119, 5ºDt, 8000-218 Faro 
ou através do Tel. 289 824 946 e do Fax 289 823 708.
aaalgarve@mail.telepac.pt

Mais informações: Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, Divisão de Desporto e Juventude,
Av. Miguel Bombarda, 9 | Portimão  |  Tel.: 282 470 813/840  |  Email: desporto@cm-portimao.pt 

25 de Abril 2019
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25 de Abril 2019
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Venha comemorar o 25 de Abril e participe na 
XV Corrida da Liberdade, onde crianças e 
adultos, atletas federados ou simples amantes 
do desporto se juntam nesta corrida sem idades   
Inscreva-se já!

Os primeiros classificados das categorias de 
juniores, seniores e veteranos ganham prémios!

XI(Preencher em letras 
maiúsculas de forma legível)

Nome:

Data de Nascimento:

Telefone:      Telemóvel:

E-mail:

Feminino                  Masculino

Atleta Federado?                        Não Sim Clube que representa

Escalão no qual se inscreve:

Assinatura:
Nota: Esta ficha pode ser fotocopiada. 
Enviar até às 17h00 do dia 23 de Abril para: XV Corrida da Liberdade, 
Associação de Atletismo do Algarve, Rua Ataíde de Oliveira, 
119, 5ºDt, 8000-218 Faro ou através do e-mail aaalgarve@mail.telepac.pt
ou do fax: 289 823 708. 

Ficha de Inscrição

Escalões (Femininos • Masculinos)

Benjamins B (10 a 11 anos)

Benjamins A (7 a 9 anos) - 

09 - 08

10 - 12

650m (1 volta pequena)

650m (1 volta pequena)

Infantis (12 a 13 anos) 06 - 07 1.300m (2 voltas pequenas)

Iniciados (14 a 15 anos)

Juniores (18 a 19 anos) 

02 - 03

2000 - 2001

99 - ...

04 - 05

80 - 84

75 - 79

70 - 74

...1969

7.100m
(2 voltas grandes)

1.300m (2 voltas pequenas)

7.100m
(2 voltas grandes)

Juvenis (16 a 17 anos)

Seniores (> 20 anos) 

Veteranos I (35-39 anos) 

(40-44 anos) Veteranos II 

Veteranos III (45-49 anos) 

Veteranos IV (>50 anos) 

Percurso Prémios
Ano de 

Nascimento

3.550m (1 volta grande)

7.100m (2 voltas grandes)

1.º Class. - 1 Vale 75€
 - 1 Vale 50€ 2.º Class.
 - 1 Vale 25€ 3.º Class.

1.º Class. - 1 Vale 75€ 
 - 1 Vale 50€ 2.º Class.
 - 1 Vale 25€ 3.º Class.

1.º Class. - 1 Vale 75€ 
 - 1 Vale 50€ 2.º Class.
 - 1 Vale 25€ 3.º Class.
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