VIII CORRIDA e CAMINHADA DO DIA DA MÃE
05 DE MAIO DE 2013
REGULAMENTO

1 – Organização
A VIII Corrida e Caminhada do dia da Mãe (Corrida e Passeio) é uma organização
da Associação Teatro Construção.
2 - Data, hora e local da realização
Realiza-se no dia 05 de Maio de 2013, às 11H30, com partida e chegada no
Parque da Ribeira em Joane.
3 – Percurso (3Km)
Partida na rua da Ribeira (junto ao parque da Ribeira), na direcção norte até à rua
de S. Bento, à direita, na direcção do largo da feira até ao cruzeiro, Largo 3 de
Julho, à direita, Av. 25 de Abril até à sede da Junta de Freguesia, à esquerda, rua
da Liberdade (até ao cruzamento com a Avenida Padre Benjamim Salgado),
Avenida Padre Benjamim Salgado até ao cemitério, à esquerda, rua Divino Salvador
até à Avenida Pedro Hispano, Largo 3 de Julho, à esquerda, de novo pela Avenida
25 de Abril até ao posto da GNR, à esquerda, rua da Liberdade (até ao cruzamento
com a Avenida Padre Benjamim Salgado), Avenida Padre Benjamim Salgado até ao
cemitério, à esquerda, rua Divino Salvador até à Avenida Pedro Hispano, Largo 3 de
Julho, em frente, rua de S. Bento até ao cruzamento com a rua da ribeira, à
esquerda na direcção do parque da ribeira onde está instalada a meta.
5 - Inscrições e informações
As inscrições podem ser realizadas directamente no FIT CLUB ATC ou enviadas pelo
correio para a seguinte morada:

Associação Teatro Construção
Rua Dr. Agostinho Fernandes nº 113

4770 – JOANE
Telefone: 252 993 906 / 252 922 175 / Fax: 252 993 905
E-mail: desporto@atc.pt ; www.atc.pt
As inscrições só serão consideradas válidas mediante o respectivo pagamento.
As inscrições terão uma taxa de 1€
Data limite de inscrições: 04/05/2012 (data do carimbo do correio)

6- Escalões
Todas as idades, de ambos os sexos.
O Número de inscrições é limitado a 1000 participantes.
7 - Entrega dos dorsais
No FIT CLUB ATC no acto de inscrição, e no domingo, 05/05/2012 a partir das
09H00 Junto à partida.
8 – Acompanhamento
Só poderão acompanhar a corrida os carros que tenham identificação da
organização e as viaturas da GNR - Brigada de Transito, e Bombeiros, para
segurança dos participantes.
9 - Infracções
Serão automaticamente desclassificados da prova todas os concorrentes que:
Não efectuem o controlo de partida;
Não cumpram o percurso na totalidade;
Falsifiquem qualquer elemento da respectiva inscrição;
Corram ou caminhem com o dorsal em termos incorrectos;
Não respeitem as indicações da organização;
Corram por cima dos passeios.
10 – Casos omissos
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o
actual Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo e
do Instituto Nacional de Seguros Desportivos.
11 - Recursos
Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito em papel
timbrado do clube ao Júri da Prova até 10 minutos do termo da corrida, juntamente
com a quantia de 75 €, a qual será devolvida se o protesto for considerado
procedente.
12 - Júri
O Júri da prova é da inteira responsabilidade da Organização.

13 – Prémios
Na VIII CORRIDA DA MÃE (corrida e passeio), não haverá qualquer tipo de
classificação. Serão oferecidas rosas a todos os participantes que terminem a
corrida ou passeio.
14 – Tempo limite para a realização da VIII CORRIDA e CAMINHADA DO
DIA DA MÃE
Por motivos de segurança, o tempo limite para efectuar o percurso é de 1 Hora.
16 - Seguro da Prova
A organização terá um seguro desportivo a favor de todas as participantes.
17- Participação
A prova é aberta a atletas federados, INATEL, populares, militares, escolas, etc.

Vila de Joane, 15 de Março de 2013
A Organização

