
NIGHT RUN CIDADE FIÃES 
 

                                                                   

 

Regulamento 

1. Organização 

 

A corrida Night Run na Cidade de Fiães contará com a organização do CD Fiães e da Junta 

de Freguesia de Fiães, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e com 

a organização técnica. 

 

2. Data/hora/local 

 

A corrida realizar-se-á no dia 23 de abril de 2022, integrada nas comemorações do dia da 

cidade, com início às 20h00. 

A prova terá como partida e chegada a rua do bolhão, junto ao pavilhão Municipal de Fiães 

e decorrerá nas ruas da Cidade de Fiães.  

 

Coordenadas para o local da prova:  

• 40.99721961080254, -8.532007858849092 

 

3. Percurso 

 

   CORRIDA 10KMS (2 voltas): 
 
Inicio: rua bolhão 
N326 estrada principal 
Rua Penoucos 
Rua Luís de Camões 
Rua Escolas 
Rua Passais 
Rua Central 
Rua Santo Amaro 
Rua Rufino Pinto Ferreira 
Fim: Rua Bolhão 

 

TRAJECTO Caminhada 5KMS (1 volta): 
 

Inicio: rua bolhão 
N326 estrada principal 
Rua Penoucos 
Rua Luís de Camões 
Rua Escolas 
Rua Passais 
Rua Central 
Rua Santo Amaro 
Rua Rufino Pinto Ferreira 
Fim: Rua Bolhão 
 

4. Escalões  

 

Os participantes inscritos serão considerados nos seguintes escalões: 

Juniores femininos e masculinos: atletas nascidos em 2003 e 2004; 

Seniores femininos e masculinos: atletas entre os 20 e os 39 anos de idade; 

Veteranas I: atletas entre os 40 e os 49 anos de idade; 

Veteranas II: atletas com 50 anos ou mais; 

Veteranos I: atletas entre os 40 e os 44 anos de idade; 

Veteranos II: atletas entre os 45 e os 49 anos de idade; 

Veteranos III: atletas com 50 anos ou mais. 
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Os atletas serão inscritos no escalão correspondente à idade completada até ao dia da 

prova (inclusive). 

 

5. Inscrição 

 

5.1 Data inscrição 

 

Inscrição na prova de corrida e caminhada: 

• As inscrições decorrerão até dia 17 de abril pelas 00h00. 

 

5.2 Forma de inscrição na prova de corrida e caminhada: 

 

•  As inscrições deverão ser efetuadas através da página de internet da Lap2go 

(https://lap2go.com/). 

 

5.3 Valor da inscrição: 

 

• A inscrição na prova de corrida tem um valor de 8€ (oito euros). 

• A inscrição tem um valor de 5€ (cinco euros). 

• A inscrição de grupos com mais de 10 atletas terá um desconto de 10%. 

• A inscrição na prova é pessoal e intransmissível. 

Ao inscrever-se está a aceitar o código de conduta no qual é assumido o compromisso pelo 

cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-Cov-2, bem como 

o risco de contágio por SARS-CoV-2 durante a prática desportiva (Orientação n.º 36/2020 

da DGS). 

 

5.4 Contabilização das inscrições: 

 

A inscrição apenas será contabilizada após o pagamento. 

 

5.5 Anulação da inscrição: 

 

As inscrições podem ser canceladas não se verificando, contudo, a devolução do valor 

pago. 

 

6. Organização: 

 

• Em colaboração com as autoridades policiais, assim como voluntários, o tráfego de 

viaturas no decorrer da prova será impedido, sendo que a organização não se 



NIGHT RUN CIDADE FIÃES 
 

                                                                   

responsabiliza por qualquer acidente ou dano sofrido pelos concorrentes. 

No entanto, toso os participantes não federados estarão cobertos por um 

seguro desportivo a cargo da organização.  

• Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática 

desportiva. Ao efetuarem a inscrição assumem que se sentem física e 

psicologicamente preparados para o esforço físico inerente à prova. A organização 

tem um seguro desportivo a favor dos participantes não federados. (decreto-lei n.º 

10 de 12 de janeiro de 2009). 

• A utilização de balneários e wc’s está disponível, recomenda-se o cumprimento das 

normas de higiene e segurança. Esta utilização será avaliada mais perto da data de 

realização da prova, mediante as indicações mais atuais da DGS.  

 

 

7. Direito a desqualificação: 

 

• O atleta que não utilizar o dorsal na prova. 

• O atleta que utilizar o dorsal de outro atleta. 

• O atleta que falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição. 

• O atleta que não cumpra o percurso na sua totalidade. 

• O atleta que não respeite as instruções dadas pela organização. 

• O atleta que manifeste comportamento antidesportivo. 

• O atleta que não respeite os restantes atletas. 

• O atleta que seja acompanhado por pessoas exteriores à prova, usando qualquer 

veículo ou a pé. 

 

Compete aos fiscais dos percursos, juízes de partida e de chegada, anotarem e 

desqualificarem os atletas infratores. 

 

8. Protestos 

 

Quaisquer reclamações ou protestos terão de ser apresentados por escrito 

obrigatoriamente em papel timbrado do clube que apresente protesto, ao júri da prova até 

dez minutos após o fim da mesma, juntamente com a importância de 100€ (cem euros), a 

qual será devolvida se o protesto for julgado precedente. 

Os atletas devem ser portadores do cartão de cidadão para o caso de dúvida ou protesto, 

poderem ser identificados. É ainda obrigatória a apresentação do C.C. por todos os atletas 

que tiverem direito a prémios utilitários ou monetários. 

 

9. Cedência de imagem 

 

 O atleta, ao proceder à inscrição, autoriza, de forma gratuita, a cedência à organização, os 

direitos de captação da sua imagem durante o evento, somente com a finalidade de as mesmas 

serem publicadas na imprensa local e nas redes sociais da organização gratuitamente.  
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10. Aceitação do regulamento da prova 

 

Ao se inscreverem, todos os participantes aceitam o presente regulamento da prova. 

 

11. Cancelamento do evento 

  

 O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização: mau 

tempo, 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 ações a serem tomadas resultantes da 

gravidade do cancelamento. 

Anexo I 

Class. 
Jun. 
Fem. 

Jun. 
Masc 

Sen. 
Fem. 

Sen. 
Masc. 

Vet. I 
40-44 
anos  

Vet. II 
45-49 
anos 

Vet. III 
>50 
anos 

Vet. I 
Fem. 
40-49 
anos 

Vet. II 
Fem. 
>50 
anos 

1 50€ 50€ 150€ 150€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 

2 30€ 30€ 100€ 100€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 

3 20€ 20€ 80€ 80€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 

4   50€ 50€ 15€ 15€  15€  

5   40€ 40€ 10€ 10€  10€  

Total 100€ 100€ 420€ 420€ 125€ 125€ 100€ 125€ 100€ 

 

Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização. 

 

Fiães, 11 de março de 2022 

 

 

 

 

 


