REGULAMENTO 2ª MEIA MARATONA DE GUIMARÃES
1- Organização
A CORRIDA DOS CONQUISTADORES, denominada oficialmente como 2ª Meia Maratona de
Guimarães, tem lugar na Cidade de Guimarães, em Portugal, com Organização da GlobalSport
e com o apoio da Tempo Livre e Câmara Municipal de Guimarães.
2- Corrida / Caminhada
- Meia Maratona, 21,095 km, para atletas federados e não federados nascidos em 1996 e anos
anteriores (os atletas nascidos em 1995 e 1996, segundo o regulamento da FPA, só poderão
participar, no máximo, em duas Meias Maratonas por época);
- Mini Maratona,10 km destinada a todas as classes etárias e sem fins competitivos.
- Caminhada, 6km destinada a todas as classes etárias e sem fins competitivos. É obrigatório o
uso da T-shirt oficial do evento durante a Caminhada.
3- Data e hora
Realiza-se no dia 22 de Junho 2014, pelas 10h30 horas.
4- Duração
A Meia maratona terá uma duração máxima de 3:00h, a Mini Maratona e Caminhada terão
uma duração máxima de 2:00h. Após este período de tempo, serão recolhidos os atletas que
ainda se encontrem no percurso, não se responsabilizando a organização pelos atletas que
após esse período pretendam continuar no percurso.
5- Inscrições
Podem ser realizadas na página oficial da Meia Maratona de Guimarães,
http://www.meiamaratonadeguimaraes.pt, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, no balcão de
informações do Centro Comercial Espaço Guimarães e aos balcões da Agência Abreu em todo
o país. As inscrições só serão confirmadas após o pagamento. O limite máximo de inscritos
será de 10.000 participantes.
Até ao dia 1 de Junho de 2014 serão aceites pedidos de alteração da inscrição. No caso de
cancelamento de inscrição, esta deverá ser solicitada por escrito para os contatos da
organização do evento, sendo ao reembolso descontado o valor de taxas de processamento.
6- Escalões
Meia Maratona
Masculino /Feminino
Juniores

18 e 19 anos

Seniores

20 aos 34 anos

V 35

35 aos 39 anos

V 40

40 aos 44 Anos

V 45

45 aos 49 Anos

V 50

50 aos 54 Anos

V 55

55 aos 59 Anos

V 60

60 aos 90 Anos

O escalão é considerado tendo por base a exata idade verificada no dia da prova.
Para a constituição de um escalão é necessária a presença na linha de partida de pelo menos
três atletas do mesmo sexo. Os atletas dos escalões que não se constituam serão integrados
no escalão imediatamente anterior ao que lhe corresponda.
7- Classificações
Meia e Mini Maratona: As classificações finais serão apresentadas no sítio da prova na internet
no dia 22 de Junho. A classificação Geral é composta por todos os atletas chegados à meta. A
classificação de Veteranos será segundo os escalões descritos no ponto 6. As provas são
cronometradas com sistema electrónico. Todos os atletas inscritos na Meia Maratona e Mini
Maratona são obrigados a utilizar o chip fornecido ao atleta sendo este pessoal e
intransmissível (o qual deverá ser devolvido no final da prova).
A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados resultante da má
colocação do chip. Serão desqualificados todos os atletas que efectuem a prova com um chip
de outro atleta ou mais que um chip.
Caminhada: não haverá classificações individuais nem colectivas.
8- Diploma
Estará disponível em www.meiamaratonadeguimaraes.pt, exclusivamente para os atletas da
Meia e Mini Maratona.
9- Abastecimento
Os abastecimentos serão assegurados pela organização a cada 5 Km, sendo que os bombeiros
farão refrigeração com chuveiros, caso seja necessário. Existirá um abastecimento com
isotónico no meio do percurso e no final.
10- Acompanhamento
Haverá na prova equipas médicas que em conjunto com ambulâncias especializadas, darão
todo o apoio médico possível.
Para disciplinar os atletas e o trânsito de pessoas e veículos, ao longo da prova, haverá forças
de ordem pública, voluntários identificados e elementos da Organização a quem se deve
prestar toda a atenção e colaboração.

Não é da responsabilidade da organização, bem como de qualquer entidade oficial e particular
que lhe preste apoio ou colaboração, qualquer acidente com atletas, técnicos e demais
apoiantes, nas viagens de acesso e regresso ao longo da prova e/ou em ações de apoio por
estas pessoas estranhas à organização.
Não é permitido o trânsito de veículos estranhos à organização, no acompanhamento dos
atletas durante a competição. Esta ocorrência levará à desclassificação dos atletas em causa.
Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a participação de pessoas,
motorizadas, bicicletas, acompanhados por animais, skates ou patins.
A organização obriga-se a celebrar o contrato de seguro desportivo exigido por lei, válido e a
favor de todos os atletas inscritos e participantes não federados.
11- Júri
O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de
Atletismo de Braga. Haverá juízes de partida, de percurso e de chegada, que avisam, anotam e
desclassificam atletas que violem as regras e não cumpram todo o percurso previamente
estipulado.
12- Infrações
Serão objeto de sanção os atletas que:
- Não efetuem o controlo de partida.
- Não cumpram o percurso na sua totalidade.
- Não levem o dorsal no peito e bem visível durante a prova.
- Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição.
- Corram com o dorsal que não corresponda ao nome de inscrição.
- Não respeitem as instruções da organização.
- Corram por cima dos passeios.
- Sejam acompanhados por veículos estranhos à organização.
- Prejudiquem intencionalmente os seus adversários.
13- Recursos
Qualquer reclamação ou protesto terá de ser apresentada/o por escrito em papel timbrado do
clube, ao júri da prova, no local, até 30 minutos depois de conhecidos os resultados,
juntamente com a importância de 100 EUROS, a qual será devolvida se o protesto for
considerado procedente.
14- Controlo antidopping
Os participantes poderão estar sujeitos a efetuar um controlo de dopagem.
15- Prémios

Todos os atletas da Mini e Meia Maratona terão direito a medalha de participação. Os atletas
da Meia Maratona, independentemente do escalão a que pertencem, poderão usufruir do
prémio correspondente ao lugar da Classificação Geral, não sendo estes acumuláveis. O
prémio atribuído será o de maior valor. Os atletas da Mini Maratona receberão prémios
correspondentes aos três primeiros classificados da geral Masculina / Feminina.
Os prémios deverão ser reclamados pelos atletas, exclusivamente, até 30 dias após o evento,
para tal os atletas terão disponível no sítio do evento www.meiamaratonadeguimaraes.pt uma
declaração que deverão preencher e submeter via correio electrónico para
premios@meiamaratonadeguimaraes.pt, acompanhada dos documentos pedidos. O
pagamento poderá ser efectuado até 30 dias após da recepção da declaração correctamente
preenchida. O valor dos prémios em dinheiro atribuídos será sujeito à lei fiscal em vigor.
Os trofeus dos 3 (três) primeiros classificados da geral, masculinos e femininos, serão
entregues na cerimónia de pódio.
16- Direitos de imagem / dados pessoais
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional,
dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens /fotografias que terão lugar
durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.
Informamos que os seus dados pessoais passam a formar parte de um ficheiro, cujo
responsável é a empresa “Paulo Costa - Organização de Eventos, Animação Turística
Unipessoal Lda.”, com domicílio na Rua José Teixeira Melo e Castro 34; 5000-422 Vila Real. O
objectivo deste ficheiro é realizar a gestão dos dados dos atletas inscritos no evento. Se deseja
exercer os seus direitos de acesso, alteração, cancelação ou oposição deverá fazê-lo por
escrito, juntando cópia do BI/ CC para morada descrita.
17- Cancelamento do Evento
O cancelamento do evento pode ocorrer motivado por 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 à 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.
18- Regulamentos
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo como Regulamento
Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.

