
 

 

 

 

 

 

XI CORRIDA DA BAÍA DA SFOA  

7 de junho de 2015, 10 horas, junto à Sociedade Filarmónica Operária Amorense 

 

REGULAMENTO DA PROVA 

1. Integrado no 117.º aniversário da Sociedade Filarmónica Operária Amorense e inserido 
no XXVIII Troféu de Atletismo, realiza-se a XI Corrida da Baía da Sociedade Filarmónica 
Operária Amorense.  

2. A prova realiza-se no dia 7 de junho de 2015, com início às 10 horas, terá uma distância 
de 8 800 metros e está aberta a todos os atletas federados ou não federados, de ambos os 
sexos. 

3. As inscrições são gratuitas, devendo as mesmas dar entrada na Secretaria da SFOA, até 
às 22 horas do dia 5 de junho de 2015, pelo email sfoamorense@gmail.com ou pelo fax 
210170097. 

4. A concentração dos atletas, assim como a entrega dos dorsais, terá lugar nas instalações 
da SFOA, a partir das 9 horas do dia da prova. 

5. A aptidão física dos atletas é de sua inteira responsabilidade ou da entidade que os 
inscreveu, no entanto a organização responsabiliza-se por qualquer acidente que possa 
ocorrer durante a prova, de acordo com o seguro celebrado para o efeito, conforme 
determina a legislação em vigor. Haverá também um serviço de assistência, com 
ambulância e primeiros socorros. 

6. Todos os atletas devem fazer-se acompanhar de identificação pessoal (Bilhete de 
Identidade ou Cartão do Cidadão), para, em caso de dúvidas, poderem fazer prova da 
idade. 

7. É obrigatório que à partida e durante a prova todos os atletas ostentem em local bem 
visível o dorsal fornecido pela organização, devendo o mesmo ser entregue à chegada. O 
não cumprimento desta, implica a desclassificação do atleta. 

8. A partida e a meta serão na Rua da Sociedade Filarmónica Operária Amorense, junto à 
sede da SFOA. 

9. Qualquer atleta que falsear a idade, será desclassificado. 



 

10. As provas englobam os seguintes escalões etários e distâncias. 

Distância para todos os escalões: 8 800 metros  

Escalões Masculinos Femininos 

Juniores 1996-1997 1996-1997 
Seniores 1976-1995 1995-1976 
Veteranos I 1971-1975 1975-1966 
Veteranos II 1966-1970 1965 e antes 
Veteranos III 1961-1965 -------------- 
Veteranos IV 1956-1960 -------------- 
Veteranos V 1951-1955 -------------- 
Veteranos VI 1950 e antes -------------- 

 

11.  

Prémios coletivos 

Taças às 8 primeiras equipas. 
Para a classificação coletiva contam os 5 primeiros atletas de cada clube classificados, 
independentemente do escalão. Ganha a equipa que somar o menor número de pontos. 
 
Prémios individuais 

Taças ou troféus aos 3 primeiros atletas de cada escalão. 
 
 
12. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos exclusivamente pela 
organização. 
 
 
13. A entrega dos prémios será feita logo após a chegada dos atletas. 
 
 
14. O itinerário da prova será o seguinte: partida junto à sede da SFOA, na Rua da 
Sociedade Filarmónica Operária Amorense em direção ao Largo Manuel da Costa, Rua 
Fonte da Prata, Rua dos Operários, entra dentro do recinto da Festa do Avante contorna o 
lago e faz o retorno, Rua dos Operários, Rua Fonte da Prata, Av. Silva Gomes, Ponte da 
Fraternidade, Av. da República (Arrentela), à entrada da Praça 1.º de Maio, no Seixal, faz o 
retorno em direção à Arrentela pela Av. da República, Ponte da Fraternidade, Av. Silva 
Gomes, Rua Sociedade Filarmónica Amorense, com a meta instalada junto à sede da SFOA. 

                                  

                                                                           A ORGANIZAÇÃO 

 

 


