
REGULAMENTO
- ESTAFETA 25 DE ABRIL -

1. A estafeta de 25 de Abril é organizada pelo Município de Arraiolos e Junta de Freguesia de
Arraiolos.

2. As inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas até às 17h, do dia 23 de Abril, na Junta de
Freguesia de Arraiolos ou na Câmara Municipal de Arraiolos.

3. Os atletas que não participaram nos anos anteriores, terão que entregar, no dia de prova,
junto do secretariado, a cópia do B.I ou Cartão de Cidadão, de forma a ficar comprovada a
data nascimento e respetiva inscrição no escalão.

4. O secretariado será no Arraiolos Multiusos,  entre às 17:30 e as 18:30 horas, onde serão
distribuídos dorsais.
Pelas 18:45 horas a organização garante o transporte, para zona de passagem de testemunho
a todos participantes.

5. A prova decorrerá no dia 24 de Abril de 2018, com partida no Largo 1º Maio em Santana do
Campo, de acordo com a seguinte previsão:

19:15h – 1ªpartida: destinada a atletas femininas e a todos os atletas do escalão de
infantis;

19:20h  –  2ªpartida:  destinada  aos  atletas  masculinos  dos  escalões  de  Iniciados,
Juvenis, Juniores, Séniores e Veteranos;

6. A prova é constituída por cinco percursos, devendo cada atleta da equipa percorrer um dos
seguintes percursos:

1º Percurso:  Partida do Largo 1º Maio, Rua 25 de Abril,  Estrada Municipal de Santana do
Campo, Monte da Palmeira (passagem do testemunho)

2º Percurso: Estrada Municipal de Santana do campo, até à entrada do cruzamento  com
E.N 370 (passagem do testemunho)

3º Percurso:  E.N 370 sentido Arraiolos, rotunda do Campo de Futebol, Rua da Parreira, Praça
do Município (passagem do testemunho)

4º Percurso: Rua Alexandre Herculano, Rua dos Bombeiros Voluntários, Bomba Repsol, Ponte,
EN. 370 , Ilha da Boavista (passagem do testemunho)

5º Percurso:  Ilha do Castelo,  Ponte,  Bomba Repsol,  Rua Combatentes  da Grande Guerra,
Travessa da Balança, Avenida 1º de Maio, Meta frente ao Arraiolos Multiusos.

7. Cada equipa deverá ser constituída por 5 elementos do mesmo género. Na eventualidade de
existirem equipas mistas, a equipa será considerada e integrada para efeitos de classificação,
no “género masculino”.



8. Cada elemento de equipa só poderá correr num dos percursos, sob pena de desclassificação
na prova.

9. A competição prevê a inscrição nos seguintes Escalões Etários:

Infantis 2006/2005 Juniores 2000/1999

Iniciados 2004/2003 Seniores 1998 a 1979

Juvenis 2002/2001 Veteranos Anteriores a 1979

10. Serão atribuídos prémios simbólicos de acordo com a seguinte:

- Classificação concelhia – prémios às 1ª,2ª e 3ª equipas classificadas do concelho, em cada escalão e
género;

- Classificação geral – prémios às 1ª,2ª e 3ª equipas classificadas do concelho, em cada escalão e
género;

- Prémio Participação –  para todos os atletas;

A entrega de prémios será efetuada imediatamente após o término da prova, junto à zona
da Meta.

11.  A  equipa é  considerada do “concelho”  quando três  ou  mais  elementos  são  naturais  ou
residentes no concelho de Arraiolos.

12.  A organização fornece garrafas de água no inicio da prova (secretariado);

13. A Junta de Freguesia de Arraiolos, oferece a todos os participantes um jantar volante.
 (Nota: será entregue a cada equipa cerca de 7 senhas de entrada para o jantar).

14.  Todos os participantes serão abrangidos por seguro de acidentes pessoais.

15.  Cada equipa poderá ser acompanhada por 1 carro de Apoio, devidamente identificado com
sinalização fornecida pela organização.

16.  O  carro de  apoio  só  será  autorizado a  participar,  mediante  a  presença do  condutor no
briefing inicial, no Arraiolos Multiusos, pelas 18:00 horas.

17.  Balneários:  os  participantes  terão  disponíveis  os  balneários  no  Complexo  Desportivo  da
Manizola.


