
 
Resultante da última visita técnica da EMA a Braga, ficam alguns pontos Importantes. 

 

No dia 14 de março, será realizada a Cerimónia de Abertura, no ALTICE FORUM – BRAGA, com 

início às 18h30. 

A arena irá contar com espaço para 1500 espectadores. 

Haverá outra arena no exterior, em frente ao Fórum, para zona de aquecimento e outros eventos. 

O Estádio está em excelentes condições, somente as gaiolas terão que ser arranjadas para os 

lançamentos do Martelo, Martelão e Disco.  

A prova de Cross será realizada na Base Militar do 6º Batalhão de Cavalaria. O percurso será em 

piso natural.  

 

Ficam aqui algumas decisões tomadas pelo LOC e pela EMA: 

• Acreditações e Confirmações – o TIC estará no 1º piso do Fórum, junto do balcão de Informações, 

a zona da feira e de exposição, e dos serviços de Fisioterapia (somente os fisioterapeutas 

acreditados pelo LOC e EMA). 

• Os atletas poderão pedir ajuda com a sua Acreditação aos seus Team leaders, que a podem fazer 

por eles. 

• Todos os Cartões de Acreditação serão fornecidos pela equipa do LOC (Imprensa, fisioterapeutas, 

Team Leader, Acompanhantes). Os acompanhantes também receberão um Kit de Boas-vindas! 

• Os transportes na cidade de Braga são gratuitos para todos os que tiverem acreditação. O cartão 

de Acreditação é o bilhete; 

• O segundo piso do Fórum será utlizado para os serviços de Catering, e para os espectadores; 

• Todas as cerimónias das medalhas serão realizadas no Auditório do Fórum; 

• As câmaras de Chamada estão localizadas em áreas distintas conforme os eventos: no exterior do 

Fórum (entre a Arena e a Arena secundária), no interior do Fórum, e, no caso do Cross e da Marcha 

Atlética, será na zona da prova.  

• O percurso da Marcha será preparado no centro da Cidade, junto da Avenida da Liberdade; 

• Haverá medalhas para os primeiros três atletas, e para as primeiras três equipas. No entanto, todos 

os atletas receberão uma medalha comemorativa; 

• A EMA seguirá as regras da WMA, mas algumas regras serão adaptadas (favor verificar o Manual 

técnico, que será atualizado na próxima semana); 

• Criação de Equipas – cada país pode criar uma equipa natural. É possível criar uma equipa, 

retirando um atleta do seu Escalão, desde que não exista uma equipa natural nesse Escalão; 

• Haverá algumas Varas disponíveis para alugar. Isto tem que ser pedido até ao fecho das Inscrições 

do EMACI2020. Os atletas que transportam as suas próprias Varas de carro, deverão assinalar as 

Varas caso as mesmas sejam maiores do que o comprimento dos veículos. Isto é necessário em 

todos os países que possam passar de carro. Haverá uma sala para os atletas guardarem as varas.  

• Será possível decorrer sessões de treino na Arena, somente quando não estiver a decorrer 

nenhuma prova. Favor contactar o LOC para ver a possibilidade destas sessões. O Estádio de 

Guimarães estará disponível para este efeito; 

• As sessões de treino para os Lançadores também necessitam de ser solicitadas ao LOC, que 

disponibilizará espaço no estádio. 

• Há atletas Não Europeus que irão participar neste Campeonato. Eles não podem ter o Título de 

Campeão Europeu, mas receberão uma medalha quando o resultado for melhor do que um atleta 

Europeu; 

• Datas para o fim das Inscrições são: para os atletas Europeus (21 fevereiro, às 23h59, Hora 

Portugal). Para os atletas Não Europeus será a 28 fevereiro, às 23h59, na Hora de Portugal. 

•  Todos os convidados que ganhem uma medalha, serão homenageados logo a seguir á cerimónia 

oficial da sua prova. 



 
• Os Campeonatos terminam no Sábado, a seguir á última Cerimónia de Medalhas. No dia seguinte, 

a cidade de Braga, recebe a Meia Maratona Internacional – este evento não é o Campeonato da 

EMA. A Meia Maratona da EMA será no Funchal (Ilha da Madeira) a 4 de abril. Quem quiser 

participar terá que se inscrever em https://www.ema-madeira2020.com/ 

 

 

 

https://www.ema-madeira2020.com/

