Regulamento 2018
4ª ETAPA
VITALIS KIDS CHALLENGE
1. Realiza-se dia 18 de novembro pelas 9h30 a 4ª Etapa do VitalisKidsChallengeby
Hyundai no Estádio 1º de Maio, na Cidade de Braga, na pista de atletismo.
2. Neste evento podem participar todas as crianças com idades previstas no programa do
evento (nº20 deste regulamento) estejam ou não inscritos em qualquer Associação de
Pais, Organizações Populares ou Escolares.
3. As inscrições podem ser realizadas:
- On-line:www.runporto.com
- Loja do Corredor
Rua de Santa Luzia, 808 4250-415 Porto
Telefone: 220 304 726 Fax: 220 304 726
Data limite de inscrição - 13 de novembrode 2018
4. As inscrições são gratuitas, nas mesmas é obrigatório constar o nome do atleta, ano de
nascimento, nome e morada do clube ou colectividade que representa, assim como a
designação da prova na qual vai participar
5. O levantamento dos dorsais será feito no local da prova (Estádio 1º de Maio)até meia
hora antes de começaram as respetivas provas.
6. A organização fará um seguro desportivo nominal a todos os participantes de acordo
com o regime jurídico de seguro desportivo obrigatório.
7. Cada atleta só pode participar na corrida correspondente ao seu escalão de acordo
com o programa (nº 20 deste regulamento).
8. Todos os atletas que prejudiquem intencionalmente os seus adversários serão
imediatamente desclassificados, bem como os que durante a sua prova sejam
acompanhados pelo seu técnico, dirigente ou encarregado de educação.
9. A organização fiscalizará o cumprimento da totalidade do percurso por parte dos
participantes, desclassificando todos os infractores.
10. O júri da prova será da inteira responsabilidade do Conselho de Arbitragem da
Associação de Atletismo do Porto.
11. Haverá classificações individuais (10 primeiros(as) de cada escalão).
12. Todos os participantes recebem medalha do evento VitalisKidsChallengeby Hyundai.
13. Quaisquer reclamações ou protestos, têm de ser apresentados por escrito em papel
timbrado do clube, ao júri da prova até 10 minutos depois de terminada a corrida,
juntamente com a importância de €100,00 (cem euros),a qual será devolvida se o
protesto for deferido (de acordo
com
a normativa da IAAF,
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InternationalAssociationofAthleticsFederations e da FPA, Federação Portuguesa de
Atletismo).
Os atletas deverão ser portadores de sua licença desportiva, bilhete de identidade ou
acento de nascimento, para o caso de dúvida na idade, aquando do levantamento dos
prémios.
Os atletas deverão apresentar-se 10 minutos antes das respectivas provas no local de
partida, com o respectivo dorsal colocado na camisola (peito).
Todos os casos omissos neste regulamento serão apreciados pela Organização e
julgados pelo júri, com base no regulamento da F.P.A. e Comissão Nacional de Estrada
e Corta-mato.
O participante e/ou o seu encarregado de educação, 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.
O evento pode ser cancelado derivado a factores externos à organização: Catástrofes
naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de
trânsito, impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova
legislação. Nestes casos a organização reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à
data prevista para a realização do evento emitir um parecer acerca das acções a serem
tomadas resultantes da gravidade do cancelamento.
Para mais informações contactar Runporto.com através do Telefone: 220304726 e Email: geral@runporto.com.

Programa das provas:
9h30
9h50
10h05
10h20
10h30
10h40
10h50
11h00
11h10

Juvenis
Iniciados
Iniciados
Infantis
Infantis
Benjamins B
Benjamins B
Benjamins A
Benjamins A

Masc/Fem
Femininos
Masculinos
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino

Voltas na pista de atletismo.

2001/2002
2003/2004
2003/2004
2005/2006
2005/2006
2007/2008
2007/2008
2009/2010/2011
2009/2010/2011

3000 m (7.5 Voltas)
2000 m (5 Voltas)
2000 m (5 Voltas)
1400 m (3.5 Voltas)
1400 m (3.5 Voltas)
800 m (2 Voltas)
800 m (2 Voltas)
600 m (1.5 Voltas)
600 m (1.5 Voltas)

