CORRIDA SOLIDÁRIA
- Corremos com o Peixoto contra a ELA 1. SITUAÇÃO
Numa organização do Regimento de Cavalaria Nº6, com o apoio da Câmara
Municipal de Braga, Associação de Atletismo de Braga, PSP - Comando Distrital de
Braga, Sindicato Independente dos Agentes de Policia, Cruz Vermelha – Delegação
de Braga, INATEL, Secção de Atletismo do Sporting Clube de Braga, vai realizar-se
no dia 2 de Outubro de 2016, a “Corrida Solidária – Corremos com o Peixoto contra
a ELA”, com início na Avenida Central de Braga pelas 10 horas, tendo como
objetivo angariação de fundos para ajudar o Sr. David Peixoto.
2. PARTICIPAÇÃO
Este evento é destinado a atletas de todos os âmbitos desportivos (federados,
INATEL, escolar, militar e amadores), organizada em dois únicos escalões (sénior
masculino e sénior feminino).
3. LOCAIS DE INTERESSE
A prova possui os seguintes locais de interesse para os atletas:
a. Secretariado: Instalações do INATEL de Braga.
b. Partida: Avenida Central de Braga.
c. Percurso: Distância de 6km (ver anexo A – Percurso da Corrida Solidária).
d. Chegada: Avenida Central de Braga.
e. Local Afixação Resultados: Associação de Atletismo de Braga.
4. INSCRIÇÕES
a. Formalização da inscrição.
(1) As inscrições para a Corrida Solidária deverão ser efetuadas até às 24 horas
do dia 28 de setembro, através do site www.aabraga.pt,
(2) As inscrições para a competição são pessoais e intransmissíveis e devem
conter os seguintes elementos:

(a) Nº de BI/CC/Passaporte.
(b) Nome Completo.
(c) Clube (se aplicável).
(d) Data de Nascimento.
(e) Escalão (M/F).
(f) Tem seguro (sim ou não).
(g) Email
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b. Taxas de Inscrição
Sendo este um evento de cariz solidário, o valor da inscrição (5€) reverterá
inteiramente para a causa deste evento. A inscrição deverá ser paga no
momento de levantamento dos dorsais.
5. DORSAIS
Os dorsais poderão ser levantados nos dias 01 e 02 de outubro de 2016 até 30
minutos de antes da hora da partida (09H30), nas instalações do INATEL de Braga.
Os atletas devem ser portadores de 4 alfinetes para colocação dos respetivos
dorsais. Aquando do levantamento do dorsal deverão pagar a taxa de inscrição (5
€).
6. COMPORTAMENTO DESPORTIVO
a. Durante a realização da prova, os atletas devem procurar seguir as seguintes
indicações:
(1) Ser portadores da sua identificação pessoal.
(2) Ocupar sempre a direita da faixa de rodagem a fim de facilitar as
ultrapassagens entre atletas.
(3) Cumprir integralmente o percurso da prova e não obstruir intencionalmente
outros atletas.
(4) Tomar devida nota do seu dorsal, para eventual indicação na chegada em
caso de inutilização do mesmo.
(5) Correr com o dorsal que lhe foi atribuído no momento da inscrição.
(6) Cumprir as indicações dos elementos (militares os policiais) presentes na
organização da prova.
(7) Assegurar que se encontram física e psicologicamente aptos a participarem
na prova em que se inscreveram.
7. CLASSIFICAÇÕES
a. Serão apuradas classificações individuais de todos os atletas que participem e
que concluam a prova, de cada um dos escalões que a prova compreende (M/F).
b. Cerimónias Protocolares
(1) Os prémios para os 3 primeiros classificados de cada escalão e género
serão entregues no final da prova.
(2) O Exmo. Comandante do Regimento de Cavalaria Nº6 efetuará uma alocução
alusiva ao evento (a definir).
8. JÚRI
a. O Júri da prova é da responsabilidade do Regimento de Cavalaria Nº6, com o
apoio técnico da Associação de Atletismo de Braga (ajuizamento e classificações
finais).
b. Os casos omissos na prova serão resolvidos pela Associação de Atletismo de
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Braga, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da Federação
Portuguesa de Atletismo.
9. RECURSOS
Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito ao Júri da
prova até 30 minutos após a divulgação dos resultados.
10. SEGURO
Todos os participantes que não pertençam a um clube ou coletividade com seguro
desportivo deverão, aquando da inscrição, fazer referência a esse facto de modo a
ficarem abrangidos por um seguro de acidentes pessoais, conforme o definido pelo
Decreto-lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro.

Anexos:
- Anexo A – Percurso da Corrida Solidária.
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