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Grande Prémio de Ciclismo do Seixo de Mira 
 

13 de Agosto 2017 

 

 

REGULAMENTO  

 

 

ARTIGO 1. ORGANIZAÇÃO 

 

A prova Grande Prémio de Ciclismo do Seixo é organizada pela Comissão de Festas do 

Seixo, em parceria com a ACBL de acordo com os regulamentos da UVP - Federação 

Portuguesa de Ciclismo e disputa-se no dia 13 de Agosto de 2017. 

 

O evento terá o apoio da Empresa Batatas Mirenses e da Lap2go. 

 

 

ARTIGO 2. PARTICIPAÇÃO 

 

De acordo com o regulamento, a prova é aberta a todas as equipas nacionais e 

internacionais.  

 

Não existe limite de número de corredores por equipa. 

 

Podem participar na prova atletas de ambos os sexos com idade superior a 14 anos, 

devendo os menores apresentarem o termo de responsabilidade devidamente 

assinado 

 

 

ARTIGO 3. SECRETARIADO 

 

O secretariado de partida realiza-se no dia 12 de agosto entre as 14h e 16h e dia 13 a 

partir das 14h no Largo do Seixo. 

 

 

ARTIGO 4. INSCRIÇÕES 

 

Para  efetuar  inscrições  será  utilizada  uma  plataforma  on-line  que  está  localizada  

em: http://lap2go.com  

A taxa de inscrição é de 5€ por atleta (+ 7,5€ com jantar para quem pretender). 
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As inscrições só serão válidas após pagamento, pelo que o procedimento a efetuar é o 

preenchimento do formulário online http://lap2go.com e efectuar o pagamento. 

Os dorsais  dos  atletas  inscritos  deverão  ser  levantados  e  pagos  na  totalidade, 

mesmo que os mesmos não compareçam ou não participem no dia do evento.  

Qualquer dúvida ou questão relacionada com as inscrições deve ser colocada por e-

mail (eventos@lap2go.com) ou para a Diretora da prova Manuela Rocha – 918169271 

Os dorsais deverão ser levantados impreterivelmente até 30 minutos antes de se 

iniciar a prova, com o risco dos mesmos já não serem entregues ao participante.  

É obrigatório que todos os atletas possuam seguro desportivo. Os atletas que não 

possuam seguro desportivo deverão indicá-lo no ato da inscrição, para que a 

Organização os inclua na  lista de atletas a segurar para a participar no evento.  

 

ARTIGO 5. PERCURSO 

 

A organização, com a colaboração das autoridades locais, impedirá o tráfego de 

veículos nas vias, no decorrer das provas. É rigorosamente proibido o 

acompanhamento dos atletas por viaturas móveis ( que nao estejam autorizadas) ou 

outras pessoas não integrantes da prova em disputa. O não cumprimento destas  

regras  implica  a  desclassificação  do  atleta  participante,  constando  nas  

classificações como desqualificado (DQ).  

As provas decorrerão nas ruas do Seixo, conforme o croqui que se anexa.  

 

 

ARTIGO 6. CLASSIFICAÇÕES 

  

São estabelecidas as seguintes classificações: 

 

Classificação Individual por Tempos em duas categorias – Sub 40 e +40 

 

A classificação será estabelecida de acordo com a ordem de passagem na linha de 

Meta.  
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ARTIGO 7. PRÉMIOS 

 

São atribuídos os seguintes prémios: 

 

1º Sub 40 -> 150€ 

2º Sub 40 -> 75€ 

3º Sub 40 -> 50€ 

 

1º + 40 -> 150€ 

2º + 40 -> 75€ 

3º + 40 -> 50€ 

 

 

ARTIGO 8. CERIMÓNIA PROTOCOLAR 

 

A cerimónia de entrega de prémios será efectuada após a chegada de todos os 

corredores.  

 

ARTIGO 9. OMISSÕES 

 

Qualquer caso omisso neste regulamento será resolvido de acordo com o 

Regulamento Geral das Competições da Federação Portuguesa de Atletismo, por um 

júri que será composto por  elementos da Organização e da equipa de 

cronometragem, em coordenação com o Diretor da prova. 
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Percurso: 
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1.   

ORGANIZAÇÃO E APOIOS 

1. A Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2017, vai organizar no dia 

13 de Agosto de 2017 o Grande Prémio de Atletismo do Seixo.  

2. O evento terá a parceria da Associação de Atletismo de Coimbra, Gira Sol - Associação 

de Desenvolvimento de Febres e o apoio da Empresa Batatas Mirenses. 

3. O Lap2Go (www.lap2go.com) será o parceiro técnico do evento.  

2. 

INSCRIÇÕES 

1. As inscrições serão abertas a todos os atletas federados e não federados (a partir da 

categoria de Júnior), estando a cargo do  Lap2Go,  parceiro  oficial  desta  competição,  

a  área  das  inscrições  e  cronometragem.  Para  efetuar  inscrições  será  utilizada  

uma  plataforma  on-line  que  está  localizada  em: http://lap2go.com  

2. A taxa de inscrição é de 5€ por atleta (+ 7,5€ com jantar para quem pretender) 

3. As inscrições só serão válidas após pagamento, pelo que o procedimento a efetuar é o 

preenchimento do formulário online http://lap2go.com e efectuar o pagamento. 

4. Os dorsais  dos  atletas  inscritos  deverão  ser  levantados  e  pagos  na  totalidade, 

mesmo que os mesmos não compareçam ou não participem no dia do evento.  

5. Qualquer dúvida ou questão relacionada com as inscrições deve ser colocada por e-

mail (eventos@lap2go.com) ou para o Diretor da prova Filipe Rocha - 919782683 

3.  

DATAS E HORÁRIOS 

1. A  competição  realiza-se  a  13  de  agosto  de  2017  (domingo) a  partir  das  19:00  

horas,  no Seixo de Mira. 

2. Os dorsais deverão ser levantados impreterivelmente até 30 minutos antes de se 

iniciar a prova, com o risco dos mesmos já não serem entregues ao participante.  

3. É obrigatório que todos os atletas possuam seguro desportivo. Os atletas que não 

possuam seguro desportivo deverão indicá-lo no ato da inscrição, para que a 

Organização os inclua na  lista de atletas a segurar para a participar no evento.  

4. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer atleta que tenha alguma 

contraindicação médica para a prática da corrida. Os atletas deverão possuir a 

necessária robustez física para a participação no evento.  
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4.   

PERCURSO 

1. A organização, com a colaboração das autoridades locais, impedirá o tráfego de 

veículos nas vias, no decorrer das provas. É rigorosamente proibido o 

acompanhamento dos atletas por viaturas móveis ou outras pessoas não integrantes 

da prova em disputa. O não cumprimento destas  regras  implica  a  desclassificação  

do  atleta  participante,  constando  nas  classificações como desqualificado (DQ).  

2. As provas decorrerão nas ruas do Seixo, conforme o croqui que se anexa.  

5.   

AJUIZAMENTO E CLASSIFICAÇÕES 

1. Haverá  cronometragem  eletrónica  (por  chip),  com  a colaboração técnica do Lap2Go  

2. O chip terá de ser colocado na sapatilha, e entregue no final da prova, conforme as 

indicações que  estarão  visíveis  no  local  de  levantamento  do  dorsal .  A não 

entrega do  chip  corresponderá  a  uma  multa  de  5€  (euros)  e  à inviabilização da 

participação em futuras provas da responsabilidade do Lap2Go.  

6.   

PRÉMIOS 

1. Haverá prémios individuais para os primeiros 10 classificados no sector Masculino e 

para os primeiros 5 no sector Feminino – será considerado escalão único (não existirá 

distinções entre Jun, Sen e Vet); 

2. Não haverá lugar a classificações colectivas; 

3. A lista de prémios consta abaixo (valores em euros):  

NOTA: Para  receberem  os  prémios,  os  atletas  devem  ser  portadores  de  um  documento  

de identificação que ateste a veracidade da sua identidade.  
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7. 

SECRETARIADO E OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 

1. O Secretariado funcionará junto ao local de partida/chegada, (Largo do Seixo), onde os 

dorsais dos atletas poderão ser levantados a partir das 15:00 horas do dia da prova.  

2. Para qualquer protesto ou reclamação o mesmo deverá ser realizado até 10 minutos 

após a publicação  dos  resultados,  no  local  da  prova,  juntamente  com  a  quantia  

de  50,00€,  a  qual será devolvida se o protesto tiver deferimento.  

3. Qualquer caso omisso neste regulamento será resolvido de acordo com o 

Regulamento Geral das Competições da Federação Portuguesa de Atletismo, por um 

júri que será composto por  elementos da Organização e da equipa de 

cronometragem, em coordenação com o Diretor da prova. 
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