Regulamento da Meia Maratona dos Namorados
I – Definição, local e data da realização
A Meia Maratona dos Namorados é uma atividade de natureza desportiva na modalidade de Atletismo organizada no âmbito do
Programa Nacional de Desporto para Todos pela Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) em Parceria com o Município
de Vila Verde (CMVV). O Evento constitui um tributo da EPATV ao Namorar Portugal – Mês do Romance e versa a promoção
do desporto para todos, saúde e felicidade e assume um cariz social a favor da Associação EPAJUDA, sendo realizada no dia 14
de fevereiro.
II – Atividades e destinatários que integram o Evento
A Meia Maratona dos Namorados incorpora a já mencionada Meia Maratona (1998 e anteriores), à qual se associa uma Mini
Maratona (1998 e anteriores) assim como uma caminhada destinada a todas as classes etárias sem fins competitivos.

III – Programa
7h30 – Abertura do secretariado
9h30 – Briefing
10h00 – Partida
12h30 – Entrega de prémios
14h00 – Encerramento
IV - Percursos e distâncias
Distancia da Meia Maratona – 21 097,5 m
Percurso detalhado em anexo
Distancia da Mini Maratona – 10 900 m
Percurso detalhado em anexo
Distancia da Caminhada – 6 320 m
Percurso detalhado em anexo.
V - Organização
A Meia Maratona dos Namorados é uma organização da EPATV/Lazer Vila Verde no âmbito do Programa Nacional de Desporto
Para Todos com o apoio das seguintes entidades:
−
−
−
−

Câmara Municipal de Vila Verde;
Loja Interativa de Turismo de Vila Verde;
Associação de Atletismo de Braga;
Conselho Regional de Arbitragem da AAB.

VI - Informações e Inscrições
O valor das inscrições reverterá para o Associação EPAJUDA
a) Preço da Inscrição:
Meia Maratona
−
−

Até 10 de fevereiro: 7, 50 €
Última hora: 10,00 €

Mini Maratona e Caminhada
−
−

Até 10 de fevereiro: 5.00 €
Última hora: 7,50 €

Inscrição VIP (vagas limitadas)
Até 12 de fevereiro: 75.00 € para 1 ou 2 pessoas
A inscrição VIP terá as seguintes vantagens:
Partida da Linha da Frente
Parque na Zona da Chegada
Acesso à Zona VIP
Guarda-Roupa na Zona VIP
Transporte VIP para a linha de partida
Alojamento* (check in a 13 de fevereiro, check out a 14 de fevereiro)
Recuperação Desportiva no dia do Evento
*Alojamento confinado às entidades hoteleiras aderentes.
Locais de Inscrição
Inscrições On-line em www.epatv.pt;
Escola Profissional Amar Terra Verde;
Complexo de Lazer Vila Verde;
Piscinas Municipais de Prado;
c) – Levantamento de Kits
c.1 – Locais
Local 1 - Complexo Lazer Vila Verde - Rua Cidade de Lugo 4730-747 Vila Verde (telefone 253 324 680):
- quinta-feira dia 11 fevereiro;
- sexta feira dia 12 de fevereiro;
- sábado dia 13 de fevereiro
Horário: entre as 9h00 e 20h00;
Local 2 – Secretariado do Evento (junto à Câmara Municipal de Vila Verde) Praça do Município, 4730-733 Vila Verde
- domingo dia 14 de fevereiro
Horário das 7h00 às 9h30 c.2 – Documentação necessária para levantamento do dorsal
- Confirmação da inscrição com o número de dorsal e pagamento.
- Documento de identificação pessoal (Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Carta de Condução).
d) - Não será permitida a participação em bicicletas, acompanhados por animais, skates ou patins.
VII – Escalões
Meia Maratona
Nascidos 1998 e anos anteriores
MINI Maratona
Nascidos 1998 e anos anteriores
CAMINHADA
Para todas as idades
VIII – Composição Kit de Participante
T-Shirt*
Barrita de cereais
Água
Vales de desconto em alojamento
Vales de desconto em restauração
Merchandising de Vila Verde
Recuperação Desportiva no dia do Evento.
Outros
*As t-shirts serão distribuídas, conforme os tamanhos pedidos no ato da inscrição, no momento de recolha do kit. O stock é
distribuído mediante a disponibilidade. Caso se verifique ruptura de stock em algum tamanho a organização proporá ao
participante um tamanho alternativo.

IX – Cronometragem e prémios
Cronometragem
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Esta prova será cronometrada através de Chip – Sistema electrónico de detecção.
Os atletas inscritos na Meia Maratona e Mini Maratona deverão utilizar o chip fornecido no kit do atleta. O chip corresponde
apenas a um atleta. O chip é pessoal e intransmissível. A leitura do chip só será possível se este for colocado corretamente. A
organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados resultante da má colocação do chip. A organização
desqualificará todos os atletas que efetuem a prova sem chip, com mais do que um chip bem como utilizando o chip de outro
atleta.
A Caminhada não terá classificação (prova não competitiva).
Prémios
Classificação Casal
Melhor Casal

Alojamento 2 noites C/ Pensão Completa

Nota: apura-se a classificação por casal através da seguinte formula: (Classificação de A + Classificação de B) / 2. Em caso de
empate prevalece a melhor marca na Meia Maratona.
Meia Maratona
Classificações e respetivos prémios individuais:
Classificação
Feminino
Masculino
1º lugar
1000€
1000€
2º lugar
750€
750€
3º lugar
500€
500€
4º lugar
250€
250€
5º lugar
150€
150€
6º lugar
75€
75€
7º lugar
50€
50€
8º lugar
50€
50€
9º lugar
50€
50€
10º lugar
50€
50€
Mini Maratona
Classificação
Feminino
Masculino
1º lugar
Alojamento 2 noites C/ Pensão Completa
Alojamento 2 noites C/ Pensão Completa
2º lugar
Alojamento 1 noite C/ Pensão Completa
Alojamento 1 noite C/ Pensão Completa
3º lugar
Alojamento 1 noite C/ Pensão Completa
Alojamento 1 noite C/ Pensão Completa
Nota: os participantes terão de optar de acordo com as entidades hoteleiras propostas pela Organização
Caminhada – 6,3 Km
Sorteio

Alojamento 1 noites C/ Pensão Completa
Alojamento 1 noite C/ Pensão Completa

Nota: os participantes terão de optar de acordo com as entidades hoteleiras propostas pela Organização
X - Diploma
Estará disponível no site www.epatv.pt o download de diploma electrónico para todos os participantes.

XI – Júri
O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Atletismo de Braga.
XII - Acompanhamento
a - Assistência médica será colocada à disposição durante o percurso, partida e chegada da prova pelos bombeiros, médico e
enfermeiro do Evento.
b - Só poderão acompanhar as provas as viaturas que tenham identificação da organização e as viaturas da organização, da
policia e ambulâncias .
XIII – Infrações
Serão desclassificados os participantes que:
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−
−
−
−
−
−
−

Não efetuem o controlo de partida;
Não cumpram o percurso na sua totalidade;
Não levem o dorsal ao peito e bem visível durante a prova ou correrem com o dorsal em termos incorretos;
Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição;
Não respeitem as instruções da organização;
Corram por cima dos passeios;
Tenham qualquer conduta anti-desportiva.

XIV – Casos Omissos
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o Regulamento Geral de Competições da Federação
Portuguesa de Atletismo.
XV - Recursos
Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito, 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, International Association of Athletics Federations e da FPA, Federação Portuguesa de Atletismo)
XVI – Seguro
A organização da Prova fará um seguro desportivo nominal a todos os participantes com as coberturas definidas legalmente.
XVII - Duração
A Meia Maratona e Mini Maratona e a Caminhada terão uma duração máxima de 2,5 horas.
XVIII - Aceitação
a - É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições..
b – A Inscrição será validada após atribuição do Dorsal.
c – O Dorsal só será atribuído após verificação/comprovativo do pagamento.
d – O ato da Inscrição corresponde à aceitação do presente regulamento. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do
email meiamaratonadosnamorados@epatv.pt
XIX - Controlo Antidoping
Os participantes poderão estar sujeitos a efetuar uma análise de controlo de antidopagem.
XX - Direitos de Imagem
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza/confirma a cedência gratuita e incondicional, dos direitos de utilização da sua
imagem captada durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.
XXI - Cancelamento/alteração da Inscrição
Só serão aceites pedidos de alteração de inscrição até ao dia 31 de janeiro desde que feitos pelos titulares da inscrição.
O cancelamento da inscrição deverá ser realizado por escrito para os contactos da organização do evento, não havendo lugar a
qualquer reembolso.
XXII - Cancelamento do Evento
A anulação/cancelamento do evento poderá ocorrer devido a fatores externos à organização tais como imponderáveis
relacionados com a segurança dos participantes, catástrofes naturais, manifestações/greves, impossibilidade de usar as vias de
circulação de trânsito, falhas nas telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. Na eventualidade de surgir algum
impedimento, a organização reserva-se no direito de, nos 10 dias seguintes, emitir um comunicado que informará as ações a
serem tomadas resultantes da gravidade do cancelamento.
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