2ª CORRIDA AVES EM MOVIMENTO
16 Outubro 10 horas
Vila das Aves

INFO Nº 13 15/16

Realiza-se no dia 16 de Outubro de 2016, pelas 10h00m, com partida e chegada na Rua António Martins
Ribeiro, junto ao Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, a 2ª Corrida Aves em
Movimento.

Serão duas as corridas, uma mini corrida/caminhada com a distância de 6 km destinada a todas as
classes etárias e sem fins competitivos, e uma corrida de 10 km, para atletas federados e não
federados nascidos em 1998 e anteriores.
A 2ª Corrida Aves em Movimento é uma organização da Junta de Freguesia de Vila das Aves,
com sede na Avenida 4 de Abril de 1955, n.º 251, 4795-024 Aves, Santo Tirso, com o apoio das
seguintes entidades; Câmara Municipal de Santo Tirso; Federação Portuguesa de Atletismo;
Associação de Atletismo do Porto; Instituições, Comércio e Indústria local.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:

As inscrições podem ser efetuadas on-line na plataforma de inscrições www.lap2go.com ou no
secretariado da Junta de Freguesia de Vila das Aves. Qualquer questão relacionada com as
inscrições, os atletas deve contactar eventos@lap2go.com ou +351234484586.
Nas inscrições realizadas on-line, o atleta tem 72 horas para efetuar o pagamento. Após estas 72
horas as inscrições ficam canceladas por falta de pagamento, sendo necessário fazer nova inscrição.
Corrida de 10 km

Até 18 de Setembro

19 de Setembro a 09 de Outubro
atingido)

nos dias 10, 11 e 12 de Outubro (se o limite de 1.200 atletas não tiver sido

Mini Corrida/Caminhada de 6 km (Prova sem fins competitivos)
Até 18 de Setembro

19 de Setembro a 09 de Outubro
atingido)

Outubro (se o limite de 1.800 atletas não tiver sido

Corrida 10kms: nascidos até 31 de dezembro de1998 e anteriores.

Juniores masculinos e femininos, Seniores masculinos e femininos,
Veteranos M40-M45-M50-M55 e Veteranas F40-F45-F50-F55.
Mini Corrida/Caminhada 6kms: para todas as idades.

Dpt. Técnico A.A.Porto
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