“Corta Mato – Morávia – Moreira a Correr”

Artigo 1.º
Introdução
1. O “Corta Mato – Morávia – Moreira a Correr” é uma iniciativa organizada pela Morávia – Associação
Juvenil de Moreira de Cónegos, com a parceria da Run4Fun e com os apoios da junta de freguesia de
Moreira de Cónegos, Câmara Municipal de Guimarães, IPDJ – Instituto Português do Desporto e
Juventude, Centro Cultural e Recreativo de Moreira de Cónegos tendo como principais objetivos
desenvolver atividades física e desportivas na associação, motivar os participantes para a prática
desportiva, e desenvolver um evento de atletismo que seja reconhecido a nível regional, valorizando o
desporto em Moreira de Cónegos.
2. O evento, realizar-se-á no dia 29 de novembro de 2014 (sábado), com início 14h30.

Artigo 2.º
Entidade Promotora
A entidade promotora é a Morávia – Associação Juvenil de Moreira de Cónegos.

Artigo 3.º
Destinatários
A prova destina-se a equipas de atletismo, escolas do concelho e a atletas que se inscrevam em nome
individual.

Artigo 4.º
Programa
A prova será disputada por séries, em função do escalão etário, nos seguintes termos:
Hora início
14h30
14h40
14h50
15h00
15h10
15h25
15h40
15h55
16h15
16h35
16h55
16h55

Escalão
Benjamim A e B
Benjamim A e B
Infantis
Infantis
Iniciados
Iniciados
Juvenis
Juvenis
Juniores
Juniores
Sen e Vet
Sen e Vet

Prova
Sexo
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc

Ano nascimento
2003 a 2007 e 2003/4
2005 a 2007 e 2003/4
2001 e 2002
2001 e 2002
1999 e 2000
1999 e 2000
1997 e 1998
1997 e 1998
1995 e 1996
1995 e 1996
1993 e 1994, + 35 anos
1993 e 1994, + 35 anos

Distância
1.000 metros
1.000 metros
1.500 metros
1.500 metros
2.000 metros
2.000 metros
3.000 metros
3.000 metros
4.000 metros
4.000 metros
5.000 metros
5.000 metros

1

Artigo 5.º
Classificações
1. As classificações gerais individuais dos vários escalões serão elaboradas de acordo com os melhores
tempos obtidos.
2. Serão também elaboradas classificações por escalão, pontuando todos os escalões para a classificação
final por equipas, independentemente da serie que correm. Todos os atletas, terão que correr
obrigatoriamente na sua serie e na prova do seu escalão correspondente, com excepção do escalão de
veteranos, que poderão participar no escalão de seniores, devendo efectuar a respectiva opção no ato
de inscrição.
3. As respetivas classificações, à medida que ficarem disponíveis, serão afixadas nos painéis de
informação técnica.
4. Os resultados serão divulgados através da instalação sonora.
5. Serão atribuídos pontos a cada classificação final do respetivo escalão, de modo a verificar no final da
competição a equipa vencedora da prova, nos seguintes termos:
− 1º lugar – 16 pontos
− 2º lugar – 15 pontos
− 3º lugar – 14 pontos
− 4º lugar – 13 pontos
− 5º lugar – 12 pontos
− 6º lugar – 11 pontos
− 7º lugar – 10 pontos
− 8ª lugar – 9 pontos
− 9º lugar – 8 pontos
− 10º lugar – 7 pontos
− 11º lugar – 6 pontos
− 12º lugar – 5 pontos
− 13º lugar – 4 pontos
− 14º lugar – 3 pontos
− 15º lugar – 2 pontos
6. A classificação coletiva será elaborada através do somatório dos pontos obtidos em todos os escalões.
7. Cada equipa só pode pontuar 3 (três) elementos por escalão.
8. Em caso de empate (igualdade pontual), vencerá a equipa que obteve mais 1.os lugares e assim
sucessivamente.
9. Se ainda se registar empate, proceder-se-á equitativamente à respetiva divisão dos prémios
monetários.
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Artigo 6.º
Prémios monetários e outros
O Corta Mato – Morávia – Moreira a Correr, concederá os seguintes prémios monetários:
- Prémio Geral por Equipas:
a) 1º Prémio, no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros)
b) 2º Prémio, no valor de € 100,00 (cem euros)
c) 3º Prémio, no valor de € 50,00 (cinquenta euros)
- Prémio Individual Seniores - Masculino e Feminino
a) 1º Prémio, no valor de € 40,00 (quarenta euros)
b) 2º Prémio, no valor de € 20,00 (vinte euros)
c) 3º Prémio, no valor de € 10,00 (dez euros)
- Prémio Individual Veteranos - Masculino e Feminino
a) 1º Prémio, no valor de € 40,00 (quarenta euros)
b) 2º Prémio, no valor de € 20,00 (vinte euros)
c) 3º Prémio, no valor de € 10,00 (dez euros)

- Serão atribuídas medalhas a todos os participantes que terminarem a prova, e será realizada a cerimónia
de pódio para cada escalão com entrega de trofeus aos 3 primeiros classificados.

Artigo 7.º
Taxa de participação atleta não federado

1. Todos os atletas não federados, terão que pagar uma taxa de 2€, que corresponde ao seguro de
acidentes pessoais para atletas não federados.
2. Os atletas não federados encontram-se abrangidos por um seguro de acidentes pessoais de acordo com
o definido pelo Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro.

Artigo 8.º
Entrega de Prémios
1. Os prémios monetários serão distribuídos em cerimónia protocolar a realizar no local da prova, após
terem terminado todas as séries e sido divulgados os resultados finais.
2. Serão atribuídos prémios monetários às 3 (três) primeiras equipas da classificação geral.
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Artigo 9.º
Inscrições
As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 27 de novembro de 2014, :
Associação de Atletismo de Braga
Praça dos Arsenalistas, n.º 99, R/C
4705-081 – Braga
253 214 780
geral@aabraga.pt

Run4fun – Organização de eventos desportivos
www.run4fun.pt
geral@run4fun.pt

Morávia – Associação Juvenil de Moreira de Cónegos
moravia@sapo.pt

Artigo 10.º
Considerações

1. Todos os atletas deverão ser portadores do BI/CC e de pelo menos 3 alfinetes, para colocação do
dorsal
2. Toda a documentação, deverá ser levantada no secretariado da competição, por um elemento
responsável da coletividade e com 30 minutos de antecedência relativamente à hora de início da
competição.
3. Este comunicado e eventuais alterações poderão ser consultados na internet, no endereço:
www.aabraga.pt ou www.run4fun.pt

Artigo 11.º
Júri
1. Caberá a Associação de Atletismo de Braga realizar toda a parte técnica da prova, tempos de cada
atleta e atribuição da classificação final.
2. Os casos omissos na prova serão resolvidos pela Associação de Atletismo de Braga, de acordo com o
regulamento geral de competição da Federação Portuguesa de Atletismo e as instruções da CNEC
(Comissão Nacional de Estrada e Corta Mato)

Artigo 12.º
Entrada em Vigor
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O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.
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