REGULAMENTO
IV CORRIDA S.TIAGO - 2018
1.Organização
A AMA – Associação Mondim Atletismo, com o apoio dos Municípios de Mondim de Basto e
Celorico de Basto, organizam a 4º edição da “Corrida S. Tiago “.

2. Corrida
Serão duas as corridas:
Corrida de 12kms: para atletas federados e não federados nascidos em 2000 e anteriores.
Caminhada - 8km: destinadas a todas as classes etárias e sem fins competitivos.

3. Data e hora da realização
A prova realiza-se no dia 29 de Julho de 2018, pelas 9h15 com partida em frente ao Município
de Mondim de Basto (Praça do Município) e com término em Celorico de Basto - Praça Albino
Alves Pereira.

4. Duração
A Corrida e a Caminhada têm uma duração máxima de 1h30. Após a passagem do último carro
da prova, os atletas que se encontrem no percurso e pretendam continuar faram-no sob sua
responsabilidade e terão de obedecer às regras de trânsito – Código da Estrada.

5. Percurso
Corrida 12k
A corrida tem início às 9h15 em frente ao Município de Mondim de Basto (Praça do Município)
e com término em Celorico de Basto - Praça Albino Alves Pereira. A corrida tem passagem
pelas localidades de Mondim de Basto, Veade, Fermil de Basto e Celorico de Basto.
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Caminhada 8kms
A caminhada tem início às 9h25, com partida em frente ao Município de Mondim de Basto
(Praça do Município) e com término em Celorico de Basto - Praça Albino Alves Pereira.
O trajecto da caminhada é realizado pela ecopista do Tâmega que liga Mondim de Basto a
Celorico de Basto.
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6 - Inscrições
6.1 - Locais de inscrição
- Inscrições on-line: www.cyclonessports.com ou www.prozis.com/corrida-s-tiago
- Posto de Turismo de Mondim de Basto
NOTA: Não serão aceites inscrições após o dia 24/07/2018 -23:59:59 (hora de Portugal
Continental). Poderá efetuar inscrições nos dias 28 e 29 de Julho no secretariado (Inscrições
limitadas).

6.2 Preço das inscrições:
Corrida | 12km
- Até 16 Julho – 10€
Inscrições no Secretariado (28 e 29 de Julho)
- 28 Julho - 13€ (inscrições limitadas)
- 29 Julho – 13€ (inscrições Limitadas)
Caminhada | 8km
- Até 16 Julho – 5€
Inscrições no Secretariado (28 e 29 de Julho)
- 28 Julho - 6€ (inscrições limitadas)
- 29 Julho – 6€ (inscrições Limitadas)

6.3 – Limite de inscrições
O limite de inscrições é de 500 participantes.
6.4 - Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a participação de
atletas em bicicletas, cadeiras de rodas, skates ou patins, ou acompanhados por animais.
A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda
adicionar ou limitar o número de inscrições do EVENTO em função de necessidades/
disponibilidades técnicas/ estruturais sem prévio aviso

-> Transporte
Todos os atletas inscritos têm transporte gratuito no final da corrida para Mondim de Basto.
Só há transporte disponível para os atletas que pretendem regressar a Mondim de Basto.
Devem apanhar o transporte junto á Meta - Celorico de Basto.
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7 – Kit de participante
Os tamanhos das t-shirts serão distribuídos conforme os pedidos efectuados na inscrição. O
stock é distribuído mediante a disponibilidade.
Caso se verifique ruptura de stock em algum tamanho a organização proporá ao participante
um tamanho alternativo.

7.1 – Levantamento de kits:
- Sábado, 28 Julho:
Local: Edifício Zona Verde – Mondim de Basto
GPS: 41°24'38.4"N 7°57'21.4"W
Horário: 14h00 - 19h30

- Domingo, 29 Julho (dia da Prova)
Local: Junto á Partida - Mondim de Basto
GPS: 41°24'39.8"N 7°57'09.1"W
Horário: 7h45 às 9h00

7.2 – Documentação necessária para levantamento do dorsal:
- Confirmação da inscrição com o número de dorsal
- Documento de identificação pessoal, Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Carta de
Condução.
Nota – A organização não fornecerá alfinetes para fixar os dorsais
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8 – Escalões
Corrida de 12 Kms:
Escalão. (Atletas nascidos no ano de 2000 e anteriores).
O escalão é considerado tendo por base a exacta idade verificada no dia da prova.
Caminhada:
Participantes de todas as idades, sem carácter competitivo.

8.1 – Prémios

Classificação

Geral Masc/F

Sénior M/F

1º
2º
3º
4º
5º

130 €
80 €
55 €
20 €
20 €

30 €
20 €
10 €

> 40 M/F
30 €
20 €
10 €

> 50 M/F
30 €
20 €
10 €

9 – Classificações
Corrida 12kms
A classificação geral é composta por todos os atletas chegados à meta.
Caminhada 8kms
Não haverá classificações individuais ou colectivas.

10 – Cronometragem
A prova é cronometrada com sistema electrónico. Todos os atletas inscritos na corrida são
obrigados a utilizar o chip fornecido ao atleta sendo este pessoal e intransmissível.
A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados resultante da
má colocação do chip. Serão desqualificados todos os atletas que efectuem a prova com um
chip de outro atleta ou mais que um chip.

No final da prova, os ATLETAS caso utilizem o chip reutilizável deverão entrega-lo.
11 – Júri
O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de
Atletismo de Vila Real. Haverá juízes de partida e de chegada, que avisam, anotam e
desclassificam atletas que violem as regras e não cumpram todo o percurso previamente
estipulado.
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12 – Abastecimento
Corrida:
Água: 6kms – Meta.
Estes postos poderão ser alterados de acordo com as condições climáticas.
Caminhada:
Água - No meio e final de percurso.

13 - Acompanhamento / Assistência
13.1 - Assistência médica será colocada à disposição durante o percurso, partida e chegada da
prova.
13.2 - A organização colocará zonas de abastecimento e refrescamento devidamente
sinalizadas.
13.3 - Só poderão acompanhar as provas as viaturas que tenham identificação da organização
e as viaturas da GNR.

14 – Serviços
A organização disponibiliza transporte só no final da corrida para o local de partida (Mondim
de Basto) de forma gratuita para todos os participantes nas seguintes condições:
- Apresentação da identificação / dorsal da prova.
- No momento da inscrição todos os atletas terão obrigatoriamente de seleccionar se
pretendem transporte:
- Só há transporte disponível no fim da corrida para o local de partida – Mondim de

Basto.
Local para apanhar o autocarro: Junto á meta em Celorico de Basto.
15 – Infracções
• Não efectuem 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 incorrectos ou de outros atletas.
• Não respeitem as instruções da organização.
• Corram por cima dos passeios.
• Efectuem abastecimento/refrescamento fora das zonas definidas pela organização.

16 – Recursos
Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito, em papel timbrado do clube, 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).
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17 - Controlo Antidoping
Os participantes poderão estar sujeitos a efectuar uma análise de controlo de antidopagem.

18. Prémios
Todos os atletas da corrida de 12kms que cruzarem a linha de chegada de forma legal e que
estiverem regularmente inscritos, receberão uma medalha de participação.
Haverá prémios para os 5 (cinco) primeiros classificados da geral, masculinos/femininos, que
serão entregues na cerimónia de pódio. O levantamento dos prémios só é válido único e
exclusivamente no dia da prova.

19 – Grelha de prémios
A Grelha de Prémios é exclusivamente para atletas portugueses.
O atleta deve-se inscrever com a data de nascimento, sendo inserido no seu respectivo
escalão, não podendo correr noutro.
O atleta ganha o maior prémio, do seu escalão ou da geral.
Os prémios estão sujeitos à retenção de IRS à taxa em vigor.
O atleta não acumula prémios.
O atleta deverá apresentar recibo em conformidade com a legislação em vigor, acompanhado
de documento de identificação e NIB até 15 dias após a realização do evento para
procedimento do pagamento, que será efectuado até 30 dias após a realização da prova.

20 - 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 nos registos fotográficos e filmagens que
terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de
apoio.

21 - Cancelamento da prova
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a factores 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 acções a serem tomadas resultantes da
gravidade do cancelamento.
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22 – Seguro
A organização da Prova, fará um seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil
obrigatório por lei, para todos os participantes da corrida.

23 – Aceitação
23.1 - É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições.
23.2 - 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.

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

