4ª Mikkeller World Beer Run Caminha

REGULAMENTO

1 – Organização
A "4ª Mikkeller World Beer Run Caminha " realizar-se-á no próximo dia 13 de
Julho de 2019, com partida e chegada na zona histórica de Caminha (Centro de
Caminha). É organizada pela Octávio & Giestal, Lda (OG&Associados) contando
com o apoio do Município de Caminha e é parte integrante do evento "Artbeerfest
Caminha 2019" (11 a 14 de julho).

2 – Percurso
Percurso de cerca de 10 kms (zona histórica de Caminha, marginal de Caminha,
mata do Camarido e volta).

3 – Descrição
3.1 – O percurso tem o seu início e fim na zona histórica de Caminha.
3.2 – Não existe limite de participantes.
3.3 – A idade mínima para participar é de 16 anos, cumpridos até ao dia da prova.
3.4 – Haverá um reforço de líquidos durante o percurso.
3.5 - Haverá prémios para os três primeiros classificados da geral, masculino e
feminino. Haverá ainda prémios a serem sorteados pelos participantes que
terminarem a prova.
3.6 – Não existirão escalões.

4- Inscrição

A inscrição terá um custo individual de 10.00€ (dez euros) e dá direito a: kit de
participante (dorsal, lembrança, t-shirt técnica e outro material que a organização
consiga obter até à data da prova), banhos (pavilhão municipal de Caminha) e
seguro desportivo.

5 – Marcações
O percurso será marcado com fitas de cores vermelha e branca.

6 – Obrigatório
6.1 - Os participantes estão obrigados a auxiliar todo e qualquer atleta
acidentado.
6.2 - O dorsal do atleta é pessoal e intransferível e deve ser usado à frente do
corpo.
6.3 - Não é permitido destruir ou alterar propositadamente qualquer elemento
natural (muros, plantações, sinalética, marcações, etc.) ao longo do percurso.

7 – Tempo limite
O tempo limite para conclusão da prova será de 2 (duas) horas.

8 – Desqualificações
8.1– Não cumpra o regulamento.
8.2- Não complete a totalidade do percurso.
8.3– Não tenha os controlos obrigatórios.
8.4– Deteriore ou suje os meios por onde passe.
8.5– Não leve o dorsal visível.
8.6– Ignore as indicações da organização.

8.7– Tenha alguma conduta antidesportiva ou de má educação, com a
organização, atletas ou público em geral.
8.8– Falsificar os dados fornecidos para a inscrição.
8.9– Eliminar as marcações colocadas pela organização a fim de dificultar os
demais atletas.

9 - Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela comissão
organizadora, de cujas decisões não haverá recurso.

10 - A inscrição nesta prova implica a aceitação deste regulamento.

