Caro(a) Atleta,
A Associação do Grupo Desportivo do Cavadas juntamente com a organização técnica
da WeRun dá as boas vindas aos Atletas. É com enorme prazer que vos recebemos, e
tudo faremos para que tenham a melhor experiência possível.
Recomenda-se a leitura deste guia, que contêm a informação essencial para estarem
presentes neste Evento, não dispensando a leitura do regulamento da prova.
Agradecemos desde já a vossa confiança.

Parte do valor da inscrição irá reverter a favor da
BIOSEIXAL
Sabe todo o seu trabalho em: https://www.facebook.com/BioSeixal/

A prova realiza-se no dia 23 de Junho de 2018 pelas 18:30h, em Espaço Mulher Baia do
Seixal, Av. República, Arrentela.
A corrida terá a distância aproximada de 4.000 metros.
A partida será dada às 18:30h, sendo a concentração a partir das 18h15m.

HORÁRIOS
O levantamento dos dorsais será efetuado no dia da Prova
- A recolha do Kit será feita no dia do evento a partir das 16h
(Espaço Mulher Baia do Seixal, Av. República, Arrentela)

O levantamento do seu dorsal é individual, consulte o seu número no site da prova ou
no comprovativo que recebeu via e-mail e solicite o mesmo na entrega, caso queira
levantar o dorsal de algum outro atleta solicite-lhe o comprovativo de inscrição e o
respetivo número.

Não se esqueça dos seus alfinetes!

Na RiverRace será obrigatório o uso de Meias altas!

Sábado 23-06-2018
A partida será efectuada frente ao Espaço Mulher Baia do Seixal, Av. República,
Arrentela*, iniciando o percurso em corrida através do passeio pedonal envolvente à
baía, até à Amora, R. Fonte de Prata 1 **.
A travessia da Baía do Seixal terá inicio na Amora com a maré vazia, com a saída junto
ao Ecomuseu do Seixal – Arrentela *** em seguida o percurso em corrida através do
passeio pedonal envolvente à baía, até ao local da partida.
* Google Maps - Espaço Mulher Baia do Seixal, Av. República, Arrentela
** Google Maps - Amora, R. Fonte de Prata 1
*** Google Maps - Ecomuseu do Seixal – Arrentela

Recomenda-se:
Entrar no Rio judeu com as sapatilhas bem apertadas
Roupa com cores visíveis
Apito (opcional)

MARCAÇÕES
O percurso das Provas competitivas estará devidamente marcado com as fitas com o
logo da Werun, sendo os cortes efetuados por fitas de cor vermelha e branca. Em
complemento, estarão no local placas sinalizadoras de zonas perigosas, mudanças de
direção, bem como poderão ser usadas setas em tinta biodegradável em determinadas
zonas do percurso.

PRÉMIOS
A Organização irá premiar os:
- 10 Primeiros classificados da Geral Masculinos e Femininos

MAPA
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ORGANIZAÇÃO

