REGULAMENTO
1.

Enquadramento
A Corrida dos Restauradores celebra uma das seculares tradições do Fundão, a Arruada do 1.º de

Dezembro. Todos os anos, às 0h00 do dia 01 de dezembro, os locais reúnem-se em surdina na Praça
do Município e percorrem as ruas com o propósito de "correr os espanhóis", numa clara alusão aos
acontecimentos de 1640.

É uma corrida de estrada popular, noturna, caracterizada pelo percurso citadino que percorre algumas
das mais emblemáticas ruas e artérias da cidade do Fundão.

PROGRAMA DA 1.ª CORRIDA DOS RESTAURADORES

1.ª Corrida dos Jovens Restauradores
19h30 – Benjamins | Infantis
20h00 – Iniciados | Juvenis

1.ª Corrida dos Restauradores
21h00 – Juniores | Seniores | Veteranos
22h30 – Reforço alimentar - Sopa da Restauração
23h00 – Entrega de prémios da 1.ª Corrida dos Restauradores
24h00 – Arruada do 1.º de Dezembro

2. Organização
A 1.ª Corrida dos Jovens Restauradores é uma organização da Câmara Municipal do Fundão e do Grupo
Convívio e Amizade nas Donas em parceria com o Centro Municipal de Marcha e Corrida do Fundão, a
Associação de Atletismo de Castelo Branco, a ViverFundão, EM e a Associação Desportiva do Fundão.

3. Data, hora, distância e local


Data: Terça-feira, 30 de novembro de 2021



Horários: 19h30 – 20h30



Distâncias:
o

Benjamins – 280 mts;

o

Infantis – 1000 mts;

o

Iniciados – 2500 mts;

o

Juvenis -5000 mts



Partida: Fundão - Rua 5 de Outubro



Chegada: Fundão – Praça do Município

4. Participantes e escalões
A competição é aberta à participação de atletas federados e não federados, em representação de
clubes ou individualmente.

Os atletas serão agrupados por género nos seguintes escalões:



Benjamins – nascidos em 2010/2011;



Infantis – nascidos em 2008/2009;



Iniciados – nascidos em 2006/2007;



Juvenis – nascidos em 2004/2005;

5.

Percurso

6. Inscrições
6.1. Procedimentos
A inscrição na 1ª Corrida dos Jovens Restauradores é individual, podendo a mesma ser associada a
uma equipa (grupo ou clube desportivo). A mesma deverá ser realizada até ao dia 26 de novembro
de 2021, em formulário eletrónico disponível no endereço:
https://fundaodesporto.scl.pt/formulario.php?f=7
Todos os registos de inscrição, inclusive de equipa, devem ser realizados pelo próprio atleta, tendo em

consideração as condições e requisitos presentes no ponto 5.2 deste regulamento.

6.2. Taxa de inscrição
A inscrição é gratuita.

6.3. Dados a indicar no ato de inscrição


Nome Completo



Data de Nascimento



Número de identificação pessoal (BI, CC ou Passaporte)



Género (masculino | feminino)



E-mail do encarregado de educação ou treinador



Contacto Telefónico



Aceitação do termo de responsabilidade



Nome da Equipa (caso se aplique)

7. Medidas de contingência COVID-19
Todos os inscritos com inscrição validada na 1.ª Corrida dos Jovens Restauradores devem levantar ou
receber previamente o seu dorsal e no dia de prova colocá-lo no peitoral em local bem visível.
O dorsal de atleta é pessoal e intransmissível.

8.1. Regras de higiene e conduta
De forma a dar resposta às recomendações e orientações da DGS, no âmbito da pandemia COVID-19,
todos os participantes e respetivos acompanhantes, deverão adotar medidas de prevenção e controlo,
nomeadamente:



A utilização de máscara é obrigatória durante todo o evento para todos os maiores de 10 anos.
Apenas durante a corrida as crianças com 10 ou mais anos poderão não usar máscara. Após
cruzarem a linha de meta, os atletas recebem uma máscara de proteção individual e higienizam
as mãos.



Manter o distanciamento mínimo de 2 metros;



Efetuar a medição da temperatura à entrada do recinto;



Usar os dispensadores de álcool-gel à disposição para desinfetar as mãos antes de entrarem e
ao saírem do recinto e durante a atividade em todos os pontos previstos;



Proibição de partilha de equipamento pessoal e de meios de hidratação;



Após o términus da competição, têm o dever de abandonar de imediato o recinto para evitar
ajuntamentos;

8. Prémios
Todos os atletas que terminem a prova recebem prémio de participação. Os três primeiros

classificados por género e escalão terão direito a troféu.

9. Classificações
A ordenação das classificações será efetuada com base no tempo oficial de prova.

10. Cronometragem
A cronometragem da prova será efetuada por intermédio de chips aplicados no dorsal de cada
participante.

Cada atleta é responsável pela verificação e colocação correta do seu dorsal com chip.
A colocação e utilização incorreta do dorsal poderá prejudicar o registo da cronometragem do atleta
e consequentemente a sua classificação na prova.

11. Seguro
A organização assegura a todos os inscritos um seguro de acidentes pessoais, conforme previsto no
DL 10/2009.

12. Desqualificações
Serão retirados da corrida, pelo serviço médico ou pela equipa de arbitragem presentes na prova,
qualquer atleta que:


Manifeste mau estar físico



Não realize o percurso completo



Não tenha dorsal de atleta ou este não seja visível



Participe com o dorsal indevido



Manifeste comportamento antidesportivo



Sintomas do quadro Covid-19

13. Responsabilidade
No ato da inscrição e no dia da prova, o participante assume encontrar-se fisicamente apto e cumprir
os requisitos e a conduta COVID-19 presente neste regulamento, para participar na 1ª edição da Corrida
dos Jovens Restauradores.

A organização declina toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam sofrer durante
a atividade, quer sejam provocados pelos próprios ou por terceiros.

14. Política de Privacidade e Segurança
Ao inscrever-se, os participantes assumem conhecer e aceitar as Políticas de Privacidade e Proteção
de Dados do Município do Fundão.

Os dados recolhidos são geridos pela Câmara Municipal do Fundão, seguindo a sua política de
Privacidade e Proteção de Dados –

https://www.cm-fundao.pt/index.php/regime-geral-da-protecao-de-dados#.
O tratamento de dados para comunicação sobre o evento em que se inscreve ou comunicação de
outros eventos desportivos da Câmara Municipal do Fundão é opcional e está sujeito a consentimento
específico e expresso no formulário de inscrição do evento, em conformidade com a Diretiva 95/46/CE
de 27 de abril de 2016.

É garantido aos participantes, nos termos da mesma lei, o acesso aos seus dados, podendo solicitar
por escrito junto da organização a sua atualização, correção ou eliminação, através do
email fundaodesporto@cm-fundao.pt.

Os dados pessoais recolhidos no formulário de inscrição são os estritamente necessários ao exercício

das atribuições municipais na área do desporto e juventude, previstas na alínea f) e h) do n. º2 do
artigo 23º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei n. º75/2013, de 12 de setembro), em

conformidade com o disposto na alínea c) e e) do n.º 1 do artigo 6º e alínea a) do n. º2 do artigo 9º,
ambos do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD).

O seu tratamento é efetuado com a finalidade exclusiva de inscrição e participação na 1ª edição da
Corrida dos Jovens Restauradores, de acordo com as condições e termos previstos no presente
Regulamento.

O Município do Fundão é o responsável pelo tratamento de dados, não os utilizando para qualquer

outra finalidade que extravase a inscrição e participação em ações da Corrida dos Restauradores,
procedendo ao seu anonimizado para fins meramente estatísticos.

15. Cedência dos direitos de imagem
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza, de forma gratuita e incondicional, a cedência aos
organizadores, dos direitos de utilização da sua imagem tal como captada em filmagens que terão
lugar no período do evento, ou partilhada nas redes sociais associada à iniciativa ou ao evento Corrida
dos Restauradores, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.

16. Aceitação dos termos
Todos os participantes ao fazer a inscrição na 1ª edição da Corrida dos Restauradores aceitam o
presente regulamento e em caso de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no
mesmo, devem informar a organização.

17. Casos omissos e reclamações
As reclamações e casos omissos serão alvos de avaliação e decisão por parte da Associação de

Atletismo de Castelo Branco, no caso de situações de foro desportivo, ou da Câmara Municipal do
Fundão nas restantes situações.

18. Contactos

INFORMAÇÕES GERAIS
Telefone: 275 249 068 (Dias úteis, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00)
E-mail: fundaodesporto@cm-fundao.pt

