
CORRIDA BASE ABERTA 
BASE AÉREA Nº11 

BEJA – 03.10.2015 
 

REGULAMENTO 
 
No âmbito das comemorações do 63º aniversário da Força Aérea e do Centenário da 
Aviação Militar, a Base Aérea Nº11 estará aberta ao público no dia 03 de outubro de 
2015 (sábado), iniciativa que integra diversas atividades, como exposições, demonstração 
de capacidades operacionais e atividades desportivas, incluindo a realização de uma 
corrida/caminhada, com o apoio técnico da Associação de Atletismo de Beja, com o 
seguinte programa: 
 

Hora  
08h30 Abertura da Base aos participantes na corrida/caminhada 
09h15 Caminhada para todos 4.300 M 

Corrida 
Escalão Anos Nascimento 

Juniores 1996 e 1997 
Seniores 1995 e anteriores 

 
Fem 

Veteranas + 35 anos 
Juniores 1996 e 1997 
Seniores 1995 e anteriores 
Veteranos A 35 a 49 anos 
Veteranos B 50 a 59 anos 

09h30 
 
 

Masc 

Veteranos C + 60 

7.700 
Metros 

1 
Volta 

12h00 Cerimónia de entrega de prémios 
 
Nota: Os atletas veteranos mudam de escalão no dia de nascimento. 
 
Normas Regulamentares 
 
1 - Destinatários 
- A prova é aberta a todos os atletas, federados e não federados, podendo nela participar 
em representação de coletividades, organizações populares, grupos desportivos, escolas e 
individualmente. 
- Cada atleta só pode participar no seu escalão. 
 
2 – Características do Percurso 
Percurso plano, em asfalto/cimento, integralmente realizado no interior da BA11, na zona 
das pistas e placas de estacionamento de aeronaves, com partida e chegada junto à placa 
de aprontamento da esquadra 552 (Placa 6), onde se encontra a exposição estática. 
Placa 6 → Torre de Controlo → Placa 3 → Taxiway B → Placa 1 → Taxiway A → Pista 
Secundária → Taxiway G → Placa 5 → Placa 6 (meta). 



 

 
Corrida 
Caminhada 
 
3 – Entrega de Dorsais 
A distribuição de dorsais é efetuada pela organização junto ao secretariado da prova na 
zona de partida, junto à placa de aprontamento da ESQ. 552, a partir das 08:30H. Todos 
os atletas devem ser portadores de pregadeiras para os respetivos dorsais. 
 
4 – Inscrições 
As inscrições são gratuitas e deverão ser enviadas por correio para a Associação de 
Atletismo de Beja, Rua Pablo Neruda 1-A – 7800 – 323, Beja. Telefone/Fax 284325447, 
para o telemóvel 967568532, por e-mail: atletismo.beja@gmail.com ou para a secção 
desportiva da BA11, por telefone 284314566 / 550360, até dia 01 de outubro de 2015 
(5ª feira). 
 
5 – Identificação 
Todos os atletas deverão ser portadores do bilhete de identidade, que deverão apresentar 
caso seja solicitado pela organização. 
 
6 – Aptidão Física 
A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante a prova ou 
danos sofridos pelos concorrentes, pelo que a aptidão física dos atletas é da inteira 
responsabilidade da representação a que estes se encontrem vinculados, providenciando, 
no entanto, através do Centro de Saúde da Unidade todo o apoio necessário aos atletas. 
 
 7 – Classificação/Prémios 
Haverá uma classificação individual por escalão. 
Prémios: 
Individuais – Troféus aos 3 primeiros classificados de cada escalão. 




