
1 
 

REGULAMENTO  

3ª CORRIDA e 
CAMINHADA de  
S. MARTINHO  
 

1. ORGANIZAÇÃO 

É uma coorganização do C.E.R. (Centro de Educação e Recreio) com sede na Rua António 
Carlos Vidal, 3840-411 VAGOS, e da C.M.V. (Câmara Municipal de Vagos), com sede na Rua 
da Saudade, 3840-420 Vagos: 

 

 

 

Apoio Técnico e Logístico: GRECAS                                   Apoio da Junta de Freguesia 

 

  

 

 

 

 

2. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO 

Realiza-se no dia 12 de novembro de 2016, às 16H00, a 3ª CORRIDA e CAMINHADA de S. 
MARTINHO da Vila de Vagos, com partida no Centro de Educação e Recreio de Vagos e 
chegada junto à agência do Crédito Agrícola de Vagos. 



2 
 

3. CORRIDA SOLIDÁRIA 

A organização da prova compromete-se a doar 20% do valor das inscrições a favor dos 
Bombeiros Voluntários de Vagos. 

4. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

4.1. AS INSCRIÇÕES SERÃO EFETUADAS ATÉ AO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS 
SEGUINTES LOCAIS: 

- no C.E.R. (Centro de Educação e Recreio), com sede na Rua António Carlos Vidal, 3840-411 
VAGOS; 234792171 das 20h às 23h; telm. Direção – 964353649; telm. GRECAS – 964003788. 

- nos balcões do Crédito Agrícola de Vagos. 

- online no seguinte link: lap2go.com/corrida-sao-martinho-2016 

4.2. INSCRIÇÃO DE EQUIPAS 

- No caso de inscrição por equipas, a organização oferece, por cada 10 inscritos, mais 1 dorsal. 
 
4.3. DADOS PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
- É gerada uma referência multibanco no momento da inscrição que tem uma validade de 72h. 
Se a inscrição não for paga dentro desse tempo será automaticamente anulada. 
 

4.4. PODEM INSCREVER-SE: 

 

CORRIDA - 10 Km 

LIMITE DE 750 ATLETAS 

 Preço - 10,00€ 

 

 

CAMINHADA - 6 Km (Prova sem fins competitivos) 

LIMITE DE 350 PARTICIPANTES 

Preço - 6,00€ 

 

 

Nota: Aos sócios do C.E.R., que façam prova de terem as quotas em dia, ser-lhes-á 
devolvida a quantia de 1€ do valor da inscrição, no momento da entrega do dorsal. 
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4.5. KIT DE PARTICIPANTE 

Os participantes terão direito a 1 t`shirt (de acordo com o pedido de tamanho efetuado na ficha 
de inscrição) que será entregue no momento em que o atleta ou caminhante faça o levantamento 
do dorsal e apresente evidência do comprovativo de inscrição e documento de identificação 
pessoal. A organização assegura que a t`shirt será identificada com a prova se a inscrição for 
efetuada até ao dia 28 de outubro. 

4.6. LOCAL DO LEVANTAMENTO DOS DORSAIS E KIT DE PARTICIPANTE:  

NA SEDE DO C.E.R.:  

No dia 11 de novembro, sexta-feira, das 18H30 às 22H30;  

No dia 12 de novembro, sábado, das 09H30 às 12H30 e das 13H30 às 15H30.  

5. IDENTIFICAÇÃO 

5.1. Cada um dos participantes está obrigado a usar o dorsal colocado ao peito de forma bem 
visível, fixado nas pontas por alfinetes de dama/pregadeiras; 

5.2. Pessoas sem dorsal colocado ao peito serão convidadas por membros da organização ou 
pelas forças policiais a abandonar o percurso da prova; 

5.3. Os atletas participantes dos 10 quilómetros estão ainda obrigados a usarem um chip de 
cronometragem inserido no próprio dorsal, não podendo dobrar, amassar, ou rasgar o dorsal que 
contém o dispositivo, sob o risco de não virem a ser cronometrados; 

5.4. Não é obrigatória a devolução do dorsal mas o chip tem que ser devolvido no final da prova. 

6. ESCALÕES 

Corrida de 10 Km – Competição: 

. Juniores e Séniores Masculinos e Femininos (nascidos em 1998 e anos anteriores);  

. Veteranos I (Masculinos e Femininos, dos 40 aos 49 anos – nascidos entre 1976 e 1967); 

. Veteranos II (Masculinos e Femininos, dos 50 em diante – nascidos em 1966 e anos 
anteriores). 

NOTA: OS ATLETAS SÓ PODERÃO INSCREVER-SE NO ESCALÃO CORRESPONDENTE 
AO SEU ANO DE NASCIMENTO E USUFRUIR DOS PRÉMIOS A ELES DESTINADOS.    

. Caminhada - 6 Km - convívio para todas as idades. 

7. JURI 

O júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de 
Atletismo de Aveiro. 
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8. ACOMPANHAMENTO 

Só poderão acompanhar a prova as viaturas que tenham identificação da organização, as 
viaturas da G.N.R. e os Bombeiros Voluntários de Vagos. 

9. INFRAÇÕES 

Serão automaticamente desclassificados da prova os atletas que: 1. Não efetuem o controlo de 
partida; 2. Não cumpram o percurso na sua totalidade; 3. Não levem o dorsal ao peito e bem 
visível durante a prova; 4. Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição; 5. Não 
respeitem as instruções da organização. 

10. REGULAMENTOS 

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

11. 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 50 
EUROS, a qual será devolvida se o protesto for considerado procedente. 

12. CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS 

Prova competitiva de 10 km: 

Haverá classificações individuais Masculinas e Femininas, por escalões e troféus para as três 
primeiras classificações individuais, por escalões. Os prémios serão entregues a partir das 
17H00. 

CLASSIFICAÇÃO 
JUN/SÉN 

MASC. 
JUN/SÉN 

FEM. 
VET 1 

MASC. 
VET 1 

FEM. 
VET 2 

MASC. 
VET 2 
FEM. 

1º 120€ 120€ 30€ 30€ 30€ 30€ 

2º 85€ 85€ 20€ 20€ 20€ 20€ 

3º 60€ 60€ 10€ 10€ 10€ 10€ 

4º 40€ 40€ - - - - - - - - - - - - 

5º 30€ 30€ - - - - - - - - - - - - 

6º 20€ 20€ - - - - - - - - - - - - 

7º 15€ 15€ - - - - - - - - - - - - 

8º 10€ 10€ - - - - - - - - - - - - 

 

• A Caminhada de 6 km não terá classificações. 
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13. DIPLOMA DE PARTICIPAÇÃO 

Aos atletas será enviado via email o diploma de participação no evento. 

14. 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. 

15. ASSISTÊNCIA MÉDICA 

A assistência paramédica da prova será assegurada por uma equipa responsável dos Bombeiros 
Voluntários de Vagos. 

16. SEGURANÇA DO PERCURSO 

Caberá às forças de segurança policiais a gestão do plano de controlo e eliminação do trânsito 
automóvel não autorizado no decorrer da prova. 

17 - 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. 

18. BALNEÁRIOS 

Os atletas têm a possibilidade de usufruir dos balneários localizados no Estádio Municipal de 
Vagos a funcionar das 16H45 às 18H00. 

19. TRANSPORTE PARA O ESTÁDIO 

A Organização assegura transporte para o Estádio Municipal de Vagos com saída em frente à 
Junta de Freguesia de Vagos, fazendo três percursos, um às 16H45, outro às 17H00 e o último 
às 17H15.  

20. ACEITAÇÃO 

Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento. Qualquer situação 
não contemplada no mesmo cabe à Organização decidir as ações a serem implementadas.  

21 - CANCELAMENTO DO EVENTO 

O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização. Nestes casos, 
a organização decidirá das ações a serem tomadas resultantes da gravidade do cancelamento. 

22. PERCURSOS - (em anexo) 


