GUIA DO ATLETA

Caro(a) Atleta,
A Junta Freguesia dos Olivais com a parceria dos Ingleses Futebol Clube, da
Câmara Municipal de Lisboa, e com a organização Técnica da Werun, irá
realizar a 30ª São Silvestre dos Olivais, no dia 30 de Dezembro pelas 19h.

A "30ª São Silvestre dos Olivais” é um evento de natureza desportiva que tem como
objetivo incentivar e consciencializar a população para a importância da prática de
exercício físico.

Existirá nesta data uma Mini São Silvestre com uma extensão máxima de 1000m
a partir das 18:00H, uma corrida na extensão de 10km com partida pelas 19:00H
e um Caminhada na extensão de 4km com partida pelas 19:15H, com um tempo
máximo de 2 horas de duração.

Padrinho
JOÃO MANUEL JUNQUEIRA

MEETING MAIA
Praticou atletismo de competição desde os 15 até aos 43 anos, dos quais 14 anos
integrado no Regime de Alto Rendimento.





Vencedor da Meia maratona Internacional de Rolde (Holanda), 2005
Vencedor da São Silvestre da Amadora, 1992 com Recorde do percurso
Vencedor da São Silvestre dos Olivais, 1993 com Recorde do percurso
4 Vezes Campeão nacional de Crosse, Coletivamente (1993, 1998, 1999 e 2000).

A recolha do Kit será feita


Na véspera dia 29/12 na UNIVEX Lisboa em Chelas, concessionário
oficial da Mitsubishi Motors (Rua Dr. José Espírito Santo 38, 1950-097
Lisboa) das 14h às 18h;



No dia 30/12/2018 na local da partida das 10h às 17h (Ginásio
GoFit - Av. Berlim, 1800-080 Lisboa), através da confirmação de
inscrição recebida na caixa de e-mail após o pagamento, em caso de
recolha do kit do atleta em nome de outro participante pode ocorrer
desde que seja apresentado o comprovativo de inscrição.

A organização assegura pelo período de 5 dias, a contar da data de realização
da prova, a guarda de todos os kits pagos e não recolhidos, sendo o mesmo
solicitado para o email geral@werun.pt

Programa / Horário
10h – Início do Secretariado
17h – Fim do Secretariado


18h – Partida Mini Corrida 300m



18:05h – Partida Mini Corrida 400m



18:10h – Partida Mini Corrida 500m



18:15h – Partida Mini Corrida 600m



18:20h – Partida Mini Corrida 1000m

19h – Partida Corrida 10km
19:15 – Partida Caminhada 4km
20:30h – Entrega de Prémios
Não se esqueça dos seus alfinetes!

Localização
Para saber o melhor transporte para o local da prova verifique em:
https://www.transporlis.pt/Default.aspx?tabid=36

Percurso
CORRIDA
https://www.mapmyrun.com/routes/view/add_to_website/2310447835

+

CAMINHADA
https://www.mapmyrun.com/routes/view/2319339388

MINI CORRIDA
https://www.mapmyrun.com/routes/view/2310441064

* Existirá Portas de Segurança para dividirem os blocos de
Partida, sem segurança. Agradecemos que respeite o seu
tempo!

Outros
 Serviços disponibilizados
Massagens
Bengaleiro
WC Portáteis

Prémios
 Serão atribuídos prémios por escalão aos 3 primeiros ClassificadosMedalhão.


Serão atribuídos prémios à Geral aos 3 primeiros Classificados Medalhão.

TODOS OS ATLETAS
Todos os atletas que cortem a meta de cada uma das provas irão receber
água, bebida
Isotónica e fruta. No site do evento também terão disponível para download um
diploma de participação eletrónico.

Todos os atletas que cortem a meta de cada uma das provas irão receber
água, bebida, medalha finisher, Isotónica e fruta. No site do evento também
terão disponível para download um diploma de participação eletrónico.

Na Mini São Silvestre de 1000m :

Benjamins A

300m

Masc. / Fem.

2009 e
posteriores

Benjamins B

400m

Masc. / Fem.

2007 - 2008

Infantis

500m

Masc. / Fem.

2005 - 2006

Iniciados

600m

Masc. / Fem.

2003 - 2004

Juvenis

2x500m

Masc. / Fem.

2001 - 2002

Na caminhada não haverá classificação, nem existe qualquer limitação etária
à participação, salvaguardando a menores de 12 anos devam ser
acompanhados pelos pais, tutor ou responsável.

Organização

