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Associação Cultural e Juvenil do Mozinho 

Oldrões – Penafiel 
1- A Associação Cultural e Juvenil do Mozinho, leva a efeito no próximo dia 16 de Outubro de 2016, o Grande Prémio de 

Atletismo do Mozinho, com início às 09h, com partida e chegada na Rua Padre Antídio – Penafiel. 

 

ESCALÃO ANOS/IDADE DISTÂNCIA 
Benjamins A - feminino 2007-2008-2009-2010 500m 

Benjamins A - masculino 2007-2008-2009-2010 500m 

Benjamins B - feminino 2005-2006 1000m 

Benjamins B - masculino 2005-2006 1000m 

Infantis - feminino 2003-2004 1500m 

Infantis - masculino 2003-2004 1500m 

Iniciados - feminino 2001-2002 2500m 

Iniciados - masculino 2001-2002 2500m 

Juvenis - feminino 1999-2000 3000m 

Juvenis - masculino 1999-2000 3000m 

Juniores - feminino 1997-1998 6000m 

Seniores - feminino 1996 e ant. 6000m 

Veteranos - feminino  (+ 40 anos) 6000m 

Veteranos - masculino (50-54 anos) 6000m 

Veteranos - masculino (55-59 anos) 6000m 

Veteranos - masculino (+ 60 anos) 6000m 

Juniores - masculino 1997-1998 8000m 

Seniores - masculino 1996 e ant. 8000m 

Veteranos - masculino  (40-44 anos) 8000m 

Veteranos - masculino (45-49 anos) 8000m 
 

2- Nestas provas podem participar atletas inscritos em qualquer Associação do País, Organizações populares ou escolas. 

3- As inscrições devem ser enviadas até dia 14 de Outubro para o e-mail atletismo@desportave.pt, on-line em 

www.desportave.pt ou para o fax 252857147.Para informações devem ligar para a Desportave (252857147, 914055884). 

As inscrições são grátis para os escalões até Juvenis. Para Juniores, Seniores e Veteranos têm um custo de 1,50€ e devem 

ser enviados para Desportave-Eventos Desportivos (Rua Ferreira de Lemos, 108 R/C Direito  4780-468 Santo Tirso). 

4- Cada atleta só pode participar numa prova e do seu próprio escalão. O atleta terá de verificar se está inscrito no escalão 

correcto. 

5- A distribuição dos dorsais será feita a partir das 08h junto ao local de partida. 

6- Haverá classificações individuais e colectivas, na classificação colectiva haverá duas classificações, sendo uma para as 

provas Jovens e outra para a prova de 6000m e 8000m, onde sairá vencedora a equipa que tiver mais pontos. 

  Os pontos serão distribuídos da seguinte forma: 

 

Prémios: 

1- Seniores M e F: trofeu do 1º ao 10º lugar 

2- Individuais: para todos os escalões haverá troféu do 1º ao 5º lugar 

3- Coletivos jovens: haverá troféu do 1º à10º equipa 

4- Coletivos júnior, sénior e veteranos: haverá troféu do 1º à 10ºequipa 

Nota: vão ser feitos sorteios de prémios utilitários pelos Dorsais 

Classificação Pontos 
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