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A Associação Desportiva Afifense, leva a efeito no dia 22 de Maio de 2016, (domingo), a partir
das 10 horas, com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Junta de Freguesia de
Afife e Associação Atletismo de Viana do Castelo, que participa na organização, bem como
com a colaboração de algumas entidades e agentes económicos.

A prova destina-se a atletas federados e populares, para todos os escalões etários, masculinos
e femininos. O percurso de 1.609 m (milha terrestre), quase todo plano, com bom piso e dentro
de todas as regras de segurança tem partida e chegada junto ao Pavilhão Municipal David
Freitas. Os atletas do escalão de benjamins B disputarão a sua corrida num percurso com 800
m. Os atletas benjamins A, irão realizar provas lúdicas, a partir das 10 horas, no Pavilhão
Municipal David Freitas.
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Cada clube, poderá inscrever o número de atletas que entender em cada escalão. Haverá
classificações individuais e coletivas, sendo que para estas contam os três melhores
classificados de cada clube. Em todas as provas, as classificações serão por sexo e escalão.

As inscrições, são gratuitas e efetuadas até às 22h do dia 20 de maio de 2016, para a
Associação de Atletismo de Viana do Castelo através do email: atletismoviana@gmail.com

Prémios: individual, 1º2º3º...trofeu. 4º e 5º medalhão, em cada escalão etário, ambos os sexos
e lembranças para todos (caramelos Nazaré). Coletivo, 1ª equipa...taça, em todos os escalões
etários, ambos os sexos. Escalão único, para Juniores e Seniores.

Ordem de partidas: 1ª Prova...benjamins B...fem e masc...2º Prova...Infantis, fem e masc...3ª
Prova...Iniciados, fem e masc...4ª prova, Juvenis, fem e masc...5ª prova,
Juniores/Seniores/Veteranos, fem e masc.. No escalão de veteranos, 35 e mais anos.
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