Corrida Popular Rota dos Vinhos Verdes
REGULAMENTO:
1.

GENERALIDADES
Numa organização da Associação Cultural de Vermoim (ACV) em colaboração com a Junta de
Freguesia de Vermoim, Município de Famalicão e a Associação de Atletismo de Braga, vai-se realizar
no dia 26 de Julho de 2015 a partir das 10:00 horas a Corrida Popular Rota dos Vinhos Verdes com
partida e chegada na Av. Santa Maria de Vermoim em Vermoim – V. N. Famalicão e com a extensão
máxima de 8000 metros. Não será permitido o uso de bicicletas, skates ou patins, ou outro qualquer
veículo ou meio de locomoção. Os atletas sem dorsal não poderão integrar a Corrida;

2.

DESTINATÁRIOS E ESCALÕES
Poderão participar na Corrida atletas em representação de clubes, colectividades, organizações
populares, empresas e individuais, federados ou não federados que se encontrem aptos, física e
psicologicamente, para o esforço que lhes é exigido pela sua participação.
Serão considerados os seguintes escalões:

Escalões

Idades

Juniores F

1996/1997

Juniores M

1996/1997

Seniores Femininos e
Masculinos

1995 e anteriores até aos 39 anos

Veteranas 1

40 a 50 anos

Veteranas 2

de 50 em diante

Veterano 1

40 a 49 anos

Veterano 2

50 anos em diante

Prémios

Individuais

Coletivo
agregado
aos 3
escalões

Individuais

Coletivo
agregado
aos 3
escalões

Troféu para a Equipa mais representativa.
Troféu para o/a atleta menos Jovem.

3.

INSCRIÇÕES
As inscrições através do e-mail da ACV em atletismo@acvermoim.org até ao dia 23.07.2015. Após
esta data as inscrições deverão ser realizadas no secretariado da competição, com um pagamento de
de 5€.

4.

ENTREGA DE DORSAIS
A entrega de dorsais será efectuada no secretariado da Corrida que funcionará junto ao local de
partida em Vermoim – V. N. Famalicão entre as 08h30 e as 9h30 horas.
É obrigatória a apresentação do comprovativo de inscrição no ato do levantamento dos dorsais.

5.

CLASSIFICAÇÕES
Serão atribuídas classificações individuais e classificações coletivas conforme tabela do ponto 2. Para
as classificações coletivas contam os três primeiros classificados de cada equipa. Em caso de empate,
o desempate será resolvido a favor da equipa cujo terceiro elemento esteja melhor classificado.

6.

PRÉMIOS
Os três primeiros atletas masculinos de cada escalão, as três primeiras atletas femininas de cada
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escalão e as três primeiras equipas de cada escalão coletivo agregado, conforme tabela do ponto 2,
terão direito a um troféu. Todos os participantes terão direito a um brinde de participação. Não haverá
prémios monetários.
O direito aos prémios prescreve com o encerramento da Corrida coincidente com a cerimónia de
entrega de prémios que terá lugar imediatamente a seguir ao final da Corrida.

7.

RECLAMAÇÕES
Eventuais reclamações no que respeita à classificação na Corrida ou situações omissas no presente
regulamento deverão ser apresentadas no período que medeia entre o anúncio e a entrega de prémios
tendo a organização da prova total poder de decisão final.

8.

ACEITAÇÃO
A participação na Corrida implica a aceitação dos riscos que envolvem a actividade e o respeito pelas
normas do presente regulamento.

9.

SEGURO
Todos os participantes não federados encontram-se abrangidos por um seguro de acidentes pessoais,
de acordo com o definido pelo Decreto-Lei n.º 10/2009 de 12 de Janeiro..
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