1- ORGANIZAÇÃO
A CORRIDA DOS CONQUISTADORES, denominada oficialmente como EDP 3ª Meia Maratona de
Guimarães, tem lugar na cidade de Guimarães, com organização da GlobalSport e com o apoio
da Tempo Livre e da Câmara Municipal de Guimarães.
2- CORRIDA
Serão três as corridas:
- Meia Maratona, 21,097 km, para participantes nascidos em 1997 e anos anteriores
- Mini Maratona, com 10 km, para participantes nascidos em 1997 e anos anteriores;
- Caminhada, 5 km, destinada a todas as classes etárias e sem fins competitivos. É obrigatório
o uso da t-shirt oficial do evento durante a caminhada.
Só poderão participar os atletas devidamente inscritos.
3- DATA E HORA DA REALIZAÇÃO
Realiza-se no dia 28 de Junho 2015, pelas 10:30 horas.
4- DURAÇÃO
A Meia Maratona, Mini Maratona e caminhada terão uma duração máxima de 3:00h.
Após a passagem do último carro da prova, os participantes que se encontrem no percurso e
pretendam continuar faram-no sob sua responsabilidade e terão de obedecer às regras de
trânsito – Código da Estrada.
A organização controlará o ritmo da Caminhada.
5- INSCRIÇÕES
Podem ser realizadas:
- www.meiamaratonadeguimaraes.pt;
-Balcões da Agência Abreu
As inscrições só serão confirmadas após o pagamento. O limite máximo de inscritos será de
10.000 participantes.
A organização reserva o direito de atribuir dorsal VIP a participantes convidados por si. Todo o
atleta inscrito poderá requerer à organização dorsal VIP comprovando a realização, nos
últimos dois anos, de tempo inferior a 1h15 em prova de Meia Maratona.
A inscrição é pessoal e intransmissível, sendo que ao realizarem a inscrição, os participantes
aceitam todos termos deste regulamento e assumem que não apresentam contraindicações
para a prática do atletismo e/ ou realização de esforço inerente à participação nas provas do
evento.

O participante que ceder o seu dorsal a terceiro sem a autorização formal por escrito da
organização do evento, será responsável por qualquer acidente que este venha a sofrer
isentando a organização do evento, parceiros e instituições públicas de toda e qualquer
responsabilidade, bem como do atendimento ao mesmo.

A organização reserva o direito de não reembolsar o valor da inscrição, por motivos não
imputáveis à organização.
A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar
ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/ disponibilidades
técnicas/ estruturais sem prévio aviso.

6- PREÇOS*:

DATAS
1 Fevereiro a 31 Maio
1 de Junho a 21 Junho
21 de Junho a 28 de Junho

MEIA MARATONA
10€
15€
20€

MINI MARATONA
7€
10€
15€

CAMINHADA**
5€
5€
7€

- Acrescem taxas de processamento em inscrições online /pagamentos com cartões bancários;
Nos termos da legislação em vigor a emissão da fatura deverá ser solicitada através do email
info@meiamaratonadeguimaraes.pt.
*Os parceiros que realizam inscrições aos seus balcões podem oferecer preços especiais para
as provas.
**Inscrições grátis para menores de 12 anos na Caminhada quando acompanhados por adulto,
até ao dia 25 de Junho de 2015.
7- KIT DE PARTICIPAÇÃO
Todos os participantes têm direito a um kit de participação que inclui t-shirt técnica.
Em caso de rutura do stock do tamanho de t-shirt solicitado será sugerido um tamanho
alternativo.
A entrega realiza-se nos dias 26, 27 e 28 de Junho 2015 em horário e local a designar.
Para levantamento, o participante deverá ser portador do comprovativo de inscrição e
documento de identificação com fotografia.
8- ESCALÕES
Meia Maratona 21km / Mini Maratona 10Km:

Atletas nascidos no ano de 1997 e anteriores.
F/M40 ( idades entre os 40 e os 44 anos);
F/M45 (Idades entre os 45 e 49 anos);
F/M50 (idades entre os 50 e os 54 anos);
F/M55 ( idades entre os 55 e 59 anos);
F/M60 (idades superiores a 60 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 participantes do mesmo sexo. Os participantes dos escalões que não se constituam serão
integrados no escalão imediatamente anterior ao que lhe corresponda.
Caminhada
Participantes de todas as idades.

9- ABASTECIMENTO
Meia Maratona:
Água: 5km - 10km – 15km – Meta.
Bebida isotónica: Ponto intermédio e Meta.
Maçã: Meta
Estes postos poderão ser alterados de acordo com as condições climáticas.
Mini Maratona / Caminhada:
Água – ponto intermédio e final de percurso.
10- ASSISTÊNCIA
Haverá na prova equipas médicas que em conjunto com ambulâncias especializadas, darão
todo o apoio médico possível numa primeira fase. A continuidade do atendimento médico,
caso necessário, será efetuado pelo serviço nacional de saúde.
A organização obriga-se a celebrar o contrato de seguro desportivo exigido por lei, válido e a
favor de todos os participantes inscritos não federados. Caso o participante dê entrada em
Instituição do Serviço Nacional de Saúde deverá informar a organização o mais breve possível
para ativação do seguro, incorrendo o risco de o processo não ser aceite se esta notificação
não for efetuada atempadamente. O pagamento das taxas moderadoras é da

responsabilidade do participante podendo ser reembolsado pela seguradora caso o processo
cumpra os requisitos necessários.
Para disciplinar os participantes 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 participantes, 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.
Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a participação de pessoas,
motorizadas, bicicletas, acompanhados por animais, skates, patins ou outros objectos que
coloquem em risco a segurança dos participantes.
11- SERVIÇOS
11.1- GUARDA-ROUPA
A organização disponibiliza um espaço para guarda-roupa na partida/meta para os
participantes da Meia e Mini Maratona. Para levantar os seus bens necessita obrigatoriamente
de apresentar o seu Dorsal.
Não recomendamos que sejam deixados VALORES e /ou objetos frágeis dentro dos sacos, uma
vez que a organização não se responsabiliza por qualquer objeto deixado no Guarda-Roupa.
11.2- CHUVEIROS
Os participantes terão ao dispor chuveiros junto à Partida/Meta em local e horário a definir.
12- CLASSIFICAÇÕES
Meia Maratona / Mini Maratona:
As classificações serão apresentadas no sítio da prova na internet no dia 28 de Junho, podendo
as mesmas sofrer alterações caso se verifiquem inconformidades.
Caminhada:
Não haverá classificações individuais nem coletivas.
13- CRONOMETRAGEM
A prova é cronometrada com sistema eletrónico - “chip”. Todos os participantes na Meia e
Mini Maratona deverão utilizar o chip fornecido ao atleta sendo este pessoal e intransmissível.

A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados resultante da má
colocação do chip. Serão desqualificados todos os participantes que efetuem a prova com um
chip de outro atleta, mais que um chip ou não tenham um dos controles intermédios.
No final da prova, os participantes que utilizem o chip reutilizável deverão entrega-lo junto da
n zona de Meta. A não entrega do chip reutilizável permite à organização bloquear a inscrição
do atleta noutras provas organizadas pela mesma e/ou cobrar o valor de 5€ pelo chip.
14- PRÉMIOS
Todos os participantes da Meia e Mini Maratona que finalizem a prova terão direito a medalha
de participação.
Os Prémios individuais serão atribuídos aos participantes da classificação Geral masculina e
feminina, Veteranos M40, M45, M50,M55, M60, F40 e F45.
Os prémios aos 3 (três) primeiros classificados da geral masculina e feminina da Mini e Meia
Maratona serão entregues na cerimónia de pódio.
Os participantes na 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 prémios da Meia Maratona deverão ser reclamados pelos atletas, exclusivamente, até 30
dias após o evento, para tal os participantes terão disponível no sitio do evento
www.meiamaratonadeguimaraes.pt, uma declaração que deverão preencher e submeter via
correio electrónico para premios@meiamaratonadeguimaraes.pt, acompanhada dos
documentos pedidos – antigo “recibo verde” ou acto isolado, …. O pagamento poderá ser
efetuado até 30 dias, apenas após da receção de todos os documentos. O valor dos prémios
em dinheiro atribuídos será sujeito à lei fiscal em vigor.
15- JÚRI
O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de
Atletismo de Braga.
16- INFRAÇÕES
Serão objeto de sanção os atletas que:
- Não efetuem o controlo de partida;
- Não cumpram o percurso na sua totalidade;
- Não levem durante a prova o dorsal no peito bem visível;
- Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição;
- Corram com o dorsal que não corresponda ao nome de inscrição;
- Corram por cima dos passeios;

- Prejudiquem intencionalmente os seus adversários.
17- RECURSOS
Qualquer reclamação ou protesto, tem de ser apresentada/o por escrito, obrigatoriamente 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.
18- CONTROLO ANTIDOPPING
Os participantes poderão estar sujeitos a efetuar um controlo de dopagem.
19- 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 r/c esq; 5000-430 Vila
Real. O objetivo deste ficheiro é realizar a gestão dos dados dos participantes 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. Por razões comerciais, a
Globalsport poderá transmitir a um parceiro comercial a identidade e os dados do atleta para
efeitos de marketing.
20- CANCELAMENTO DO EVENTO
O cancelamento do evento pode ocorrer motivado por fatores 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 ações a serem tomadas resultantes
da gravidade do cancelamento.
21- REGULAMENTOS
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo como Regulamento
Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.

