REGULAMENTO
1 – DATA E HORA
No dia 13 de novembro de 2016, pelas 09h30m, realiza-se a 1ª Mini Maratona e Caminhada
NACEX, com partidas e chegadas no Parque Urbano de Paços de Ferreira

2- ORGANIZAÇÃO
A organização fica a cargo do Clube Cultural e Desportivo Juventude Pacense, com o apoio
das entidades: Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Capital Europeia do Móvel Paços de
Ferreira, Policia Municipal de Paços de Ferreira, Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira,
Bombeiros Voluntários de Freamunde, Associação de Atletismo do Porto e o apoio técnico da
Desportave – Eventos Desportivos..

3 - ESCALÕES
ESCALÃO

ANO NASCIMENTO/IDADE

DISTÂNCIA

Juniores – Fem/Masc

1997 - 1998

10kms

Seniores – Fem/Masc

A partir de 1996

10kms

Veteranos F40 – Fem

A partir dos 40 anos

10kms

Veteranos M40 – Masc.

40-49 anos

10kms

Veteranos M50 - Masc

A partir dos 50 anos

10kms

Todos

5kms

Caminhada – Fem/Masc

4 – INSCRIÇÕES


Esta competição destina-se a todos os atletas filiados e não filiados.



Atletas estrangeiros apenas podem participar a convite da organização.



Preço de inscrição:

CORRIDA

DATA

CAMINHADA

8€

Até dia 09 de novembro

4€

LOCAIS DE INSCRIÇÃO
https://app.weventual.com/detalheEvento.action?iDEvento=3732
Secretaria do Clube
Loja JOMA de Paços de Ferreira

O pagamento das inscrições on-line é feito através de referência multibanco, enviado para
email no ato de inscrição.
As inscrições realizadas on-line têm 24 horas para efectuar o pagamento. Após estas 24 horas
as inscrições ficam canceladas por falta de pagamento.

LEVANTAMENTO DOS KITS E DORSAIS

Dia 13 de novembro – Domingo - das 08h00 às 09h30
Local da Partida
É obrigatório, no ato do levantamento do dorsal, saber o número atribuído pela
Desportave, aquando a inscrição do atleta.
- Documentação necessária para levantamento do dorsal:
Documento de identificação pessoal, Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Carta de
Condução.
- Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a participação de atletas
em bicicletas, acompanhados por animais, skates ou patins.
– Os tamanhos das t-shirts serão distribuídos conforme os pedidos efetuados no momento de
recolha do kit. A organização não solicita o tamanho pretendido na ficha de inscrição. O stock
de t-shirts é distribuído mediante a disponibilidade.

5 – CLASSIFICAÇÕES
- Atribuição de prémios em vales de compra aos 3 primeiros classificados de cada escalão.



Tabela de Prémios em vales

Classificação

MASCULINOS

FEMININOS

Juniores

Seniores

Vet M40

Vet M50

Juniores

Seniores

Vet F40

1º

40 €

150 €

100 €

100 €

40 €

150 €

90 €

2º

20 €

70 €

40 €

40 €

20 €

70 €

30 €

3º

10 €

30 €

20 €

20 €

10 €

30 €

20 €

Quaisquer reclamações ou protestos têm de ser apresentadas por escrito, obrigatoriamente
feito em papel timbrado do clube, ao júri da prova, até 10 minutos do termo da prova, ou do
atleta em causa, juntamente com a quantia de 100 €, a qual será devolvida se o protesto for
considerado procedente.

6 – MAIS INFORMAÇÕES
 Os atletas deverão ser portadores da sua Licença Desportiva, Bilhete Identidade ou
Cartão de Cidadão, para em caso de dúvida comprovar a data de nascimento e respetiva
idade.
 Cada atleta só pode participar numa prova e do seu próprio escalão. O clube/atleta terá
de verificar se os atletas estão inscritos no escalão correto. Os atletas veteranos podem até
ao inicio da prova informar, no secretariado da prova, se querem participar em Sénior.
 O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da
Associação de Atletismo do Porto.
 A assistência médica será colocada à disposição durante o percurso, partida e
chegada das provas.
 Os casos omissos deste regulamento, serão apreciados de acordo com o Regulamento
Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.

7 - SEGURO
A organização da prova fará um seguro desportivo a todos os participantes que declararem não
ter seguro desportivo.
Os atletas são responsáveis por se encontrarem em boas condições de saúde e aptos do
ponto de vista clínico para realizarem atividade física.

8 – DIREITOS DE IMAGEM
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional,
dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens que terão lugar durante o
evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.

9 – CANCELAMENTO DO EVENTO
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a 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 a 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.

