
8ª CORRIDA 
ACS 7ª Marcha-corrida  17h15

4ª corrida da pequenada  17h30

PARTIDA E CHEGADA NO Pavilhão municipal

Ass. Atletismo Algarve - inscricoes@aaalgarve.org
Ass. Cult. Sambrasense - acsbrasatletismo@gmail.com

INSCRIÇÕES *

ATÉ 13 JUNHO 5€ / APÓS 13 JUNHO 7€
MARCHA-CORRIDA 1€
cORRIDA DA PEQUENADa GRATUITA

15.06.2019 ' 18h00

são brás de alportel
1€ de cada inscrição

reverte para

10 KM
Tempo Limite: 1h30

2 voltas ao percurso
marcha percurso único de 8km

+ INFO 969 682 672
www.acs.com.pt/atletismo
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VARIANTE SÃO BRÁS



SÃo  BrÁs de Alportel
Partida  
17h15 partida da marcha-corrida no Pavilhão Municipal 
17h30 partida da corrida da pequenada no Pavilhão Municipal
18h00 partida da corrida no Pavilhão Municipal

Levantamento dos dorsais  
15h00 às 17h30 no secretariado junto ao Pavilhão Municipal.

prémios  
• Haverá troféus alusivos à região para os 3 primeiros de cada 
escalão/sexo em todas as categorias; 
• Haverá troféus alusivos à região para as 5 primeiras equipas 
da classificação coletiva geral; 
• Haverá ainda prémios surpresa que serão sorteados entre todos 
os participantes presentes no final da entrega dos prémios coletivos.
• Haverá medalha de participação a todos os atletas que terminem a prova;
• Haverá troféu para o atleta mais idoso a terminar a prova;
• Haverá troféu para a equipa com mais atletas a terminar a prova.
• Para a marcha–corrida não haverá qualquer tipo de prémio.

Escalões  
A prova destina-se aos seguintes escalões etários: 
Benjamim A e B, Juniores, Seniores e Veteranos I, II, III, IV, V, VI - Masculinos
Benjamim A e B, Juniores, Seniores e Veteranos I, II, III - Femininos

Inscrições  
As inscrições podem ser enviadas para os emails acsbrasatletismo@gmail.com / 
inscricoes@aaalgarve.org, através da ficha de inscrição da AAAlg  
(http://www.aaalgarve.org) ou outro boletim de inscrição que indique
a entidade que representa, nome completo, sexo, data de nascimento,
o escalão etário e se o atleta é federado ou não.

PREÇOS  
A prova tem um custo de 5 euros por atleta nas inscrições realizadas 
até dia 13 de Junho de 2019. Após esta data as inscrições terão um custo 
de 7 euros por atleta. As inscrições são pagas no ato do levantamento 
dos dorsais, junto ao secretariado (1 euro de cada inscrição reverte para a 
ajudar a Caritas de São Brás de Alportel). Para a prova de marcha-corrida, 
a inscrição tem um custo simbólico de 1 euro. As inscrições da Corrida da 
Pequena são gratuitas.

15.06.2019 ‘ 18h00

ORGANIZAÇÃO

COLABORAÇÃO APOIO

João Pedro Costa
comerciante de CORTIÇA


