FIÃES A SUBIR
Regulamento
O evento “Fiães a Subir” é uma organização do Fiães S.C. em colaboração com a Câmara
Municipal de Santa Maria Feira, a realizar no dia 29 de setembro de 2018 pelas 17H00
na cidade de Fiães.
A caminhada não terá carater competitivo sendo feita num percurso linear com
dificuldade média e partida única.
A corrida será feita em contra-relógio com partidas por séries de 5 atletas a cada 1min
num percurso linear com dificuldade média.
Poderão participar no evento atletas, em representação de Clubes, Coletividades,
organizações populares, empresas e individuais, federados ou não federados.
O valor das inscrições é de 5,00€ até dia 23 de setembro às 23H59 e de 6,00€ do dia 24
de setembro até ao dia 26 de setembro às 23h59.
As inscrições deverão ser efetuadas no site https://lap2go.com.
Horários e distâncias:
•
•
•

17:00 - Início do evento;
Caminhada (partida única) – 4KM;
Corrida (partidas por séries) – 2.5KM;

As séries da corrida serão organizadas de forma aleatória pela organização e facultada
aos participantes no dia anterior ao evento.
Serão apuradas classificações em duas vertentes competitivas:
•
•

Contra-relógio indívidual:
o Geral F/M, Jun & Sen F/M, 40+ F/M, 50+ F/M;
Contra-relógio por equipa:
o As equipas são constituídas por 4 ou 5 elementos que partirão na mesma
série (juntos), sendo atribuído à equipa o tempo de chegada do 4º

elemento. O tempo de cada atleta da equipa também contarão para a
classificação do contra-relógio individual.
As classificações, salvo casos devidamente fundamentadas, serão consideradas
definitivas após o final da prova.
A entrega dos respetivos prémios será realizada logo após a chegada do último atleta à
meta.
Compete aos fiscais de percurso, juízes de partida e chegada, anotarem e
desclassificarem os atletas infratores bem como validar a classificação final.
É obrigatória a presença dos atletas premiados na entrega de prémios.
Excluindo casos devidamente justificados e que não levantem quaisquer dúvidas, não
serão entregues os prémios correspondentes aos atletas que violem o disposto no ponto
anterior.
A Organização tem seguro desportivo a favor de todos os participantes inscritos.
É dos atletas não federados a responsabilidade pela sua participação, devendo
assegurar-se que não tenham quaisquer contra indicação médica para a prática da
corrida em competição.
Os atletas que prejudiquem intencionalmente os seus adversários com empurrões ou
obstruções, serão imediatamente desclassificados.
Os atletas deverão apresentar-se 10 minutos antes dos respetivos horários de partida,
no local de partida, com o respetivo dorsal colocado na camisola (peito).
Haverá elementos da organização devidamente identificados, para disciplinar o trânsito
no decorrer das provas, e prestar qualquer apoio aos participantes e público em geral.
Reserva-nos o direito de cancelar, antecipar ou adiar o evento devido a circunstâncias
imprevistas ou inevitáveis, alheias à vontade da Organização. Nestes casos, a
Organização informa os participantes o mais atempadamente possível.
Caso o evento seja cancelado, antecipado, adiado e alteração dos horários das provas,
devido a circunstâncias alheias à vontade da Organização (como por exemplo, condições
meteorológicas adversas ou alertas da Proteção Civil), a Organização não deve ser
responsabilizada por qualquer inconveniente, despesas, custos, perdas ou danos
sofridos pelos participantes.
Ao participar no evento, o declarante autoriza a cedência, de forma gratuita e
incondicional dos direitos de utilização da sua imagem à Organização da prova. Estes
direitos podem ser cedidos a terceiros, desde que autorizados pela própria Organização,
e incluem desde vídeos, fotografias, imagens, gravações ou qualquer outro registo deste
evento.
Todos os casos omissos nestas normas serão analisados e decididos pela Organização.

