Regulamento Grande Prémio União Nogueirense
1 – DATA E HORA DA REALIZAÇÃO

Realiza-se no dia 27 de abril de 2014, pelas 10h30m, com partidas e chegadas
junto ao Estádio Municipal de Nogueira da Maia.

2 – CORRIDA 10KM E CAMINHADA/MINI-CORRIDA 5KM

Será realizada uma corrida de 10 kms, para atletas federados e não federados
com carater competitivo e uma caminhada/mini-corrida na distância de 5 kms
sem fins competitivos.
3 – PERCURSO

Corrida 10 kms. Partida na Alameda Campo da Carvalheira (em frente ao
Estádio Municipal de Nogueira) à esquerda pela Rua do Xisto, à esquerda pela
Rua União Nogueirense, à esquerda pela Rua Dr. António José de Almeida, à
esquerda pela Rua Padre António Costa, continuando pela Rua Central da
Devesa, à esquerda pela Rua José Silva Moreira Azenha (Via Diagonal), à
esquerda pela Rua Central de Frejufe, continuando pela Rua Nossa Senhora
da Caridade, à esquerda pela Rua do Xisto. Continuará para uma segunda
volta ao circuito referido terminando na Alameda Campo da Carvalheira (Local
da Partida).

Caminhada/Mini-Corrida 5 Kms. Partida na Alameda Campo da Carvalheira
(em frente ao Estádio Municipal de Nogueira) à esquerda pela Rua do Xisto, à
esquerda pela Rua União Nogueirense, à esquerda pela Rua Dr. António José
de Almeida, à esquerda pela Rua Padre António Costa, continuando pela Rua
Central da Devesa, à esquerda pela Rua José Silva Moreira Azenha (Via
Diagonal), à esquerda pela Rua Central de Frejufe, continuando pela Rua

Nossa Senhora da Caridade, à esquerda pela Rua do Xisto à esquerda
Alameda Campo da Carvalheira terminando no local da Partida.
NOTA: A partir de determinada fase do percurso devidamente identificada, os
participantes na Caminhada/Mini-Corrida 5 Km devem-se manter o mais à
esquerda possível da faixa de rodagem a fim de não perturbarem a passagem
da prova de 10 Km em caso de dobragem no percurso.
4 – ORGANIZAÇÃO

É uma organização do União Nogueirense Futebol Clube com sede no
Complexo Desportivo Municipal de Nogueira, Alameda Campo da Carvalheira
S/N 4475-526 Nogueira da Maia, com o apoio das seguintes entidades:
•

Câmara Municipal da Maia.

•

Associação de Atletismo do Porto.

•

Junta de Freguesia de Nogueira.

•

Maia Atlético Clube.

•

Agrupamento de Escolas do Levante da Maia

5 – INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

5.1 - Preço de inscrição:
Corrida | 10kms
 Até 20 de abril de 2014 - 5€
 De 21 a 27 de abril de 2014 - 7,5€
Caminhada/Mini-Corrida 5kms - 2.00€

Inscrições de Segunda a Sexta no Estádio Municipal de Nogueira das 18h às
22h. No dia 26 de Abril das 9h às 19h. No dia 27 de Abril das 8h às 9h30.

5.2 - Inscrições On-line em www.GP-UN.com até ao dia 25 de Abril às 20h.

O pagamento das inscrições On-Line é feito através de depósito ou
transferência bancária, sendo os dados fornecidos automaticamente após a
submissão online da inscrição.
Obrigatoriamente e para que seja feita a validação da inscrição, deverão enviar
o comprovativo do pagamento para unfc.geral@gmail.com

5.3 - É obrigatório o uso da T-shirt da Caminhada durante a Caminhada/Mini
Corrida.

5.4 - Os kits de participante serão entregues no Estádio Municipal de Nogueira:
 26 de abril das 9h às 19h.
 27 de abril das 8h às 9h30.

5.5 - Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a
participação de atletas em bicicletas, acompanhados por aninais, skates ou
patins.
5.6 – Nos termos da legislação em vigor a emissão da factura deverá ser
solicitada o mais tardar até ao quinto dia útil seguinte ao dia do pagamento
fornecendo-nos para o efeito o número de contribuinte fiscal.
6 – ESCALÕES

Serão considerados os seguintes escalões etários na prova de 10 km:
Seniores Femininos - nascidas em 1994 e anos anteriores (SEN F)
Seniores masculinos - nascidos em 1996 e anos anteriores (SEN M)
Veteranos femininos (com mais de 40 anos inclusive) (F40)
Veteranos 1 masculinos - Dos 40 aos 44 anos (M40)
Veteranos 2 masculinos- Dos 45 aos 49 anos (M45)
Veteranos 3 masculinos - Com mais de 50 anos (M50)
Para o apuramento dos escalões etários é considerada a idade à data de
realização da prova.

Caminhada/Mini-Corrida 5 Km para todas as idades.

7 – PRÉMIOS

Corrida 10 Km:
-Todos os atletas recebem como prémio de presença uma t-shirt técnica de
corrida.

Haverão ainda os seguintes prémios monetários:
Prémios

SEN F

SEN M

F40

M40

M45

M50

1º Clas.

125 €

125 €

50 €

50 €

50 €

50 €

2º Clas.

75 €

75 €

30 €

30 €

30 €

30 €

3º Clas.

50 €

50 €

20 €

20 €

20 €

20 €

4º Clas.

30 €

30 €

10 €

10 €

10 €

10 €

5º Clas.

25 €

25 €

5€

5€

5€

5€

Record da Prova – 50 €

Os atletas devem ser portadores de um documento de identificação onde
conste a sua data de nascimento, no caso de ser necessário confirmar a idade.

Não haverá classificações coletivas;

A cerimónia de entrega de prémios realiza-se às 11:45 horas.
Na cerimónia de entrega de prémios sobem ao palco os três primeiros
classificados de cada um dos escalões a quem serão distribuídos taças
personalizadas de acordo com a respetiva classificação.

8 – CLASSIFICAÇÕES

Prova 10 kms – Haverão classificações individuais; Masculinos e Femininos em
todos os escalões.

Esta prova é cronometrada com um sistema eletrónico de deteção com chip.
Todos os atletas inscritos na Corrida – 10 km devem utilizar o chip fornecido no
kit do atleta.
O chip encontra-se codificado para o atleta, é pessoal e intransmissível.
A leitura do chip apenas ocorrerá se este for colocado conforme as instruções.
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 com :
 Mais do que um chip
 Um chip de outro atleta.
É obrigatória a devolução do chip no final da prova.
A sua não devolução implica o pagamento de uma multa de 10 euros e na falta
do pagamento/devolução do chip num prazo de 15 dias, o atleta em causa será
desclassificado.

A Caminhada/Mini-Corrida de 5 kms - não terá classificações. (Prova sem
espírito competitivo)

9 – JURI

O Júri da prova é da responsabilidade da Associação de Atletismo do Porto.

10 – ACOMPANHAMENTO

10.1 - Assistência médica será colocada à disposição durante o percurso,
partida e chegada da prova.

10.2 - Só poderão acompanhar as provas as viaturas que tenham identificação
da organização e as viaturas das forças de segurança.

11 – SERVIÇOS E FACILIDADES

Os participantes da Corrida de 10 Km podem usufruir gratuitamente de:
11.1 - Balneários para equipar e tomar banho.

11.2 - Serviço de Guarda-Roupa.
11.2.1 - Apenas serão guardados no guarda-roupa sacos ou mochilas.
11.2.2 - O guarda-roupa é um serviço que está condicionado à
amostragem do dorsal para depósito e levantamento das mochilas,
sendo que cada mochila é identificada com o número de dorsal do atleta.
11.2.3 - A organização não se responsabiliza pela eventual falta de
pertences pessoais, pelo que se aconselha que não deixem no GuardaRoupa objetos de valor.
11.2.4 - Serviço de Guarda-Roupa funcionará no dia da prova das 8h30
às 12h30.
12 – INFRAÇÕES
 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.
 Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição.
 Corram com o dorsal em termos incorretos.
 Não respeitem as instruções da organização.
 Não devolvam o chip no final da prova.

13 – REGULAMENTOS

Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o
Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.

14 – RECURSOS

Apresentação de protestos - 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)

15 – SEGURO

A organização da Prova, fará um seguro desportivo nominal a todos os
participantes.

16 – DURAÇÃO

As provas terão uma duração máxima de 1h30, terminando às 12h00, período
após o qual será restabelecida a circulação automóvel.

17 – ACEITAÇÃO
17.1 – É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições.

17.2 - Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente
regulamento e, em caso de dúvida ou surgimento de uma situação não
contemplada no mesmo, devem informar a organização.

18 – 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.

19 – CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO

Não serão aceites pedidos de cancelamento ou alteração de inscrição.

20 – 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, 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.

Nogueira da Maia, 20 de fevereiro de 2014

