REGULAMENTO

12º Grande Prémio de Atletismo da Madre Deus
14 de Abril de 2018 – 15.30

1. Organização e Data
A Irmandade de Nossa Senhora de Madre Deus, em colaboração com a Junta de
Freguesia de Azurém leva a efeito o 12º Grande Prémio de Atletismo da Madre Deus, a
realizar no dia 14 de Abril, com início pelas 15.30, com partida e chegada junto da Rua
24 de Junho, em Azurém, Guimarães.

2. Destinatários
Poderão participar na prova atletas em representação de clubes, colectividades,
organizações populares, empresas, atletas individuais, federados e não federados.

3. Inscrições
O valor das inscrições é de 5,00€ até ao dia 30 de Março de 2018 e de 7,00€ até à
Véspera da prova.
Serão admitidas inscrições de última hora, no dia da prova, contra o pagamento de valor
de inscrição de 10,00€
As inscrições serão feitas online, devendo o seu pagamento ser efectuado no prazo de
24 horas, de acordo com a referencia multibanco enviada para o email, ou junto da sede
da Junta de Freguesia de Azurém, no horário de atendimento.
Os atletas do escalão de veteranos deverão optar no momento da sua inscrição pelo
escalão em que pretendem participar, colocando essa informação nas observações da
ficha de inscrição.
As inscrições dos escalões de benjamins, infantis, iniciados e juvenis são gratuitas.

4. Identificação individual
Todos os atletas deverão ser portadores de identificação pessoal.

5. Programa

O Levantamento dos dorsais far-se-á no dia 13 de Abril das 9.00 às 20.00, e no dia 14
de Abril até 30 minutos antes de começarem as provas, junto da sede da Junta de
Freguesia de Azurém.
Horários e provas
Horário

Escalão

Data de nascimento

Distância

15.30

Benjamins M/F

2007 a 2011

750 m

15.40

Infantis M/F

2005 e 2006

1.000 m

15.50

Iniciados M/F

2003 e 2004

2.000 m

16.05

Juvenis M/F

2001 e 2002

4.000 m

16.40

Juniores M/F

1999 e 2000

Seniores M/F

Até 39 anos

Veteranos M 40 M/F

Dos 40 aos 49 anos

Veteranos M 50 M/F

Dos 50 aos 59 anos

Veteranos M 60 M

60 anos ou mais

6.

10.000 m

Classificações
a. Haverá prémios pecuniários para os participantes na prova de 10.000 metros,
conforme listagem infra.
b. O controlo de tempos será feito através de Chip reutilizável.
c. O Chip deverá ser colocado e não poderá ser retirado durante a prova. Os
atletas que não entreguem o chip no final da prova serão obrigados a pagar à
organização da prova a quantia de 5.00€.
d. Serão apuradas classificações individuais, que, salvo caso devidamente
ponderados serão consideradas definitivas após a entrega dos respectivos
prémios.

Listagem de Prémios em Euros
M 20/39

F 20/39

M40/49

F40/49

M50/59

F50/59

M+60

Juniores

Juniores

M

F

1º

500

500

100

100

100

80

50

50

50

2º

300

300

75

75

60

60

30

30

30

3º

200

200

50

50

50

50

20

20

20

4º

150

150

30

30

30

30

5º

100

100

20

20

20

20

6º

75

75

7º

60

60

8º

50

50

9º

40

40

10º

30

30

7. Prémios a distribuir
a. Troféus para os 3 primeiros classificados de cada escalão
b. O pagamento dos prémios monetários far-se-á no dia da prova aos atletas
premiados.
c. O direito a reclamar o pagamento de prémios caduca com o momento do
encerramento da última entrega de prémios.

8. Cerimónias protocolares
Os 3 primeiros atletas classificados de cada escalão deverão estar presentes na
cerimónia de entrega de prémios logo que as mesmas sejam publicitadas.

9. Júri
O júri da prova é da responsabilidade da Associação de Atletismo de Braga e da
Comissão Organizadora.

10. Acompanhamento
Só poderão acompanhar a prova as viaturas que tenham a identificação da organização
da prova e as viaturas da PSP ou Polícia Municipal.

11. Seguro
A organização da Prova, fará um seguro desportivo a todos os participantes de acordo
com o regime jurídico de seguros desportivos obrigatórios – decreto lei nº10/2009.
12. Diversos

a) A responsabilidade de participação é dos atletas, devendo cada um assegurar-se
que não tem qualquer tipo de contra indicação médica para a prática da corrida
em competição.
b) Os atletas que prejudiquem intencionalmente outros atletas com empurrões ou
obstruções serão imediatamente desclassificados.
c) Quaisquer reclamações ou protestos deverão ser apresentados por escrito ao júri
da prova, até 15 minutos após o termo da mesma, acompanhado da quantia de
100,00€ que será devolvida se acaso a reclamação ou protesto for julgado
procedente.

13. Casos omissos
Todos os casos omissos nestas normas serão analisados e decididos pela Organização,
em consonância com os regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo e da
Comissão Nacional de Atletismo de Estrada e Corta – Mato em Vigor.

14. Consentimento
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e
incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens que terão
lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de
apoio.

