REGULAMENTO

1. Objetivo
1.1. O 7

do Município de Oleiros é um evento

criado para a prática da actividade física, lazer e exploração/desenvolvimento das capacidades
funcionais dos utentes. Este evento terá a especificidade de haver várias corridas dos vários
escalões e uma caminhada. Pretende-se assim fomentar o gosto pela corrida e pela caminhada,
bem como os benefícios inerentes a este tipo de actividade.

2. Local, Data e Organização
2.1.

Oleiros a Correr, é uma prova de atletismo que vai ser
realizada em estrada, no dia 29 de Abril de 2018 na vila de Oleiros, distrito de Castelo Branco.

2.2.
federados, populares, associações, grupos de amigos e outras entidades.
2.3.

e a Caminhada é organizado pela Câmara
Municipal de Oleiros.

2.4. O apoio técnico fica a cargo da Associação de Atletismo de Castelo Branco.
2.5. O 7º Grande Prémio de Atle
Associação de Atletismo de Castelo Branco 2017/2018.

pertence ao calendário de provas da

3. Inscrição
3.1. Todos os interessados em participar no

e

na Caminhada devem efetuar a sua inscrição até às 23h59m do dia 26 de Abril de 2018.
3.2. Os atletas para o

devem inscrever-se no

escalão correspondente ao seu ano de nascimento (ver no ponto 4 deste regulamento). Os atletas
que no dia da prova tenham 35 ou mais anos, podem inscrever-se, dentro do prazo estipulado no
ponto 3.1, no escalão de veteranos ou no escalão de seniores. Estes atletas podem dentro do prazo
estipulado no ponto 3.1 mudar de escalão onde estão inscritos.
3.3. Os participantes na Caminhada inscrevem-se da mesma forma dos atletas da prova não havendo
para o caso escalões nem distinção de idades.
3.4. Cada Clube interessado poderá participar com várias equipas, sendo o número de atletas ilimitado
por equipa.
3.5. As inscrições serão gratuitas e podem ser dirigidas:
Associação de Atletismo de Castelo Branco
Telefone: 272341753 ou Fax: 272341753 (C. Branco)
Telemóvel: 962293927
Email: cbranco@fpatletismo.org
Morada: Quintal S. Marcos, 19, 1.º - 6000
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Até ao dia 26 de Abril pelas 17:00 horas.
Ou para:
Camara Municipal de Oleiros
Telefone: 272681062(Piscinas Municipais) ou Fax: 272 682 446
Morada: Praça do Município, 6160-409 Oleiros
Email: piscinas@cm-oleiros.pt
Morada: Município de Oleiros, Praça do Município, 6160-409 Oleiros.
Até ao dia 26 de Abril pelas 21:00 horas.
A partir das horas indicadas nos parágrafos anteriores as inscrições devem ser encaminhadas por
email ou fax para as entidades em cima referidas.
3.6. Após as 23h59 do dia 26 de Abril de 2018 não serão aceites inscrições.
3.7. Ao inscrever-se na prova, o atleta está a aceitar o presente regulamento e a declarar que tem todas
as condições físicas e psicológicas para participar na mesma.
3.8. A organização efetuará, de acordo com a legislação em vigor, um seguro para os atletas que não
sejam federados.

4. Escalões Etários
4.1. Neste Grande Prémio, poderão participar atletas de ambos os sexos dos seguintes escalões
etários:
Escalão

Ano de Nascimento

Benjamins M/F

2007 a 2009

Infantis M/F

2005/2006

Iniciados M/F

2003/2004

Juvenis M/F

2001/2002

Juniores Masculinos

1999/2000

Seniores Masculinos

1998 e anteriores

Veteranos Masculinos

35 anos de idade ou mais

Absolutos Femininos

1999 e anteriores

4.2. Para os participantes na caminhada não haverá diferenciação de escalões etários.

5. Entrega de Dorsais:
5.1. A entrega dos dorsais será feita a partir das 9h do dia 29 de Abril de 2018 junto ao pórtico da
meta.
5.2. A entrega de dorsais e brinde (t-shirt) terá a obrigatoriedade de ser levantada até 15 minutos antes
do começo de cada prova, caso tal não aconteça, o mesmo perde o direito a participar na prova e
ao brinde em questão.
5.3. Todos os atletas ou dirigentes das equipas, deverão levantar antes do início da prova os dorsais
correspondentes a cada atleta devendo ser afixados na parte da frente da camisola
5.4. Cada equipa deve fazer se representar por um delegado para efetuar o levantamento dos dorsais.
Este delegado deve verificar no documento que acompanha os dorsais, se os atletas que inscreveu
estão todos inscritos e se estão colocados no escalão certo.
5.5. Se o delegado verificar que existe alguma coisa que não está correta ou se existe algum atleta que
não está inscrito deve informar o secretariado até ao inicio da prova onde participa(m) o(s)
atleta(s) em causa. O secretariado apenas fará a alteração ou inscrição, se o documento entregue
não estiver de acordo com a inscrição.

5.6. No caso de atletas individuais, será o mesmo que fará as funções de delegado nos pontos
referidas nos pontos 5.2 e 5.3.
5.7. Os participantes na caminhada como não vão usar dorsal não terão direito ao mesmo, mas terão
direito ao brinde da prova (t-shirt) que deve ser levantado antes da caminhada começar, caso tal
não aconteça, o mesmo perde o direito ao brinde em questão.

6. Horários, distâncias e percursos:
Horário

Escalão

Distância

Percurso

10h00

Benjamins M/F

Aprox 600metros

Anexo 5

10h15

Infantis M/F

1400metros

Anexo 4

10h30

Iniciados M/F

2500metros

Anexo 3

10h50

Juvenis M/F

3600metros

Anexo 2

11h30

Juniores Masc.

Aprox. 10km

Anexo 1

+/- 5km

Anexo 6

Seniores Masc.
Veteranos Masc.
Absoluots Fem.
11h35

Caminhada

7. Partidas:
7.1. Os atletas deverão reunir-se junto da Câmara Municipal de Oleiros 15 minutos antes de cada
prova, onde está instalada a partida.
7.2. Todas as partidas serão junto ao local de entrega dos dorsais em frente à camara municipal.
7.3. Quando o trânsito estiver cortado, o juiz da associação de atletismo de Castelo Branco
responsável pelas partidas, dará indicação aos atletas para irem para a faixa de rodagem. Até esse
momento os atletas devem comportar-se como peões na via pública.
7.4. A partida será de acordo com os regulamentos da IAAF.
7.5. Qualquer rasteira, encontrão ou outro tipo de conduta antidesportiva será motivo de
desqualificação.
7.6. No caso de algum imprevisto ou por indicação das forças de segurança, dos meios de socorro ou
da Associação de atletismo de Castelo Branco, a hora de partida pode ser alterada, sendo avisado
os atletas imediatamente.

8. Chegadas:
8.1. Todas as chegadas serão junto ao local de entrega dos dorsais em frente à camara municipal.
8.2. Considera-se que um atleta termina a prova quando o seu peito interseta a projeção vertical da
margem externa da linha de meta mais próximo do atleta.
8.3. Na ausência de sistema eletrónico de chegadas, será o juiz cronometrista, que ao estar alinhado
com a linha de meta, determina quando um atleta termina a prova e que, em caso de dois ou mais
atletas estarem a chegar ao mesmo tempo, determina a ordem de chegada dos mesmos.
8.4. Um atleta deve percorrer o funil desde o seu início (linha de meta) até ao final do mesmo sempre
com o dorsal à vista. Não deve parar, não deve correr que tal não permita que o juiz de chegada
não consiga registar o seu dorsal, não deve trocar de posição.
8.5. No caso de diferença nas posições dos atletas nos vários controlos do funil, será considerada a
posição de registo do 1º controle.
8.6. No caso de ser solicitado pelos juízes de chegada o nome do atleta este deve dizer o nome pelo
qual foi inscrito.
8.7. Qualquer rasteira, encontrão ou outro tipo de conduta antidesportiva na chegada será motivo de
desqualificação.

9. Percurso
9.1. A participação da prova implica o conhecimento do percurso, percurso este que é indicado em
anexo.
9.2. No percurso vão estar marcadas no pavimento ou em outro local a indicar pela organização, a
indicar a direção do mesmo percurso. A cor será indicada pela organização no dia da prova antes
do tiro de partida.
9.3. Em caso de dúvida a mesma deve ser esclarecida junto de um membro da organização.
9.4. O piso da prova é um misto de calçada granítica, alcatrão e alguma terra solta em zonas
intervencionadas.
9.5. O dorsal deve estar sempre à vista.
9.6. No caso de ser solicitado pelos juízes de chegada o nome do atleta este deve dizer o nome pelo
qual foi inscrito.
9.7. Se por motivos de força maior, o percurso de prova tiver que ser alterado, os atletas serão
informados do mesmo antes da partida. Se a alteração acontecer durante o decorrer da prova os
atletas serão informados, via oral, dando indicação do número de metros que foram retirados ou
acrescentados. Neste ultimo caso, em todos os pontos de interceção deste novo troço haverá
indicação do percurso a seguir.

10. Classificações:
10.1.

Haverá uma classificação individual em todos os escalões.

10.2.

Haverá uma classificação coletiva em todos os escalões excepto benjamins.

10.3.

Para a classificação coletiva contam os três melhores de cada equipa, em caso de empate

tem vantagem quem tem o melhor 3º atleta classificado.
10.4.

Apenas contarão para a classificação os atletas que terminarem a corrida durante os 60

minutos subsequentes à chegada do primeiro concorrente.

11.Protestos:
11.1.

Apos a saída dos resultados, o atleta ou clube, através de um delegado tem 30minutos para

apresentar protesto em relação aos resultados.
11.2.

No caso de não concordarem com a decisão do árbitro, os atletas ou clubes podem

protestar junto do júri de apelo, até 30minutos após a tomada de decisão do árbitro. Este protesto
dado razão ao atleta ou clube em causa.
11.3.

O protesto deve ser feito em primeiro lugar via oral ao árbitro da prova. O árbitro pode

aceitar como provas fotografias ou vídeos.

12.Prémios
12.1.

Individuais:

Medalhas para todos os atletas benjamins.
Prémio para os 3 melhores classificados de cada escalão.
12.2.

Coletivos:

Prémio para as melhores equipas de cada escalão.
12.3.

Meta volante:

Na prova dos juniores masculinos, seniores masculinos, veteranos masculinos e absolutos
femininos haverá uma meta volante ao quilómetro 5, onde será atribuído um premio a decidir pela
organização ao primeiro atleta a passar a linha da meta volante.

13.Considerações gerais:
13.1.

Um atleta pode deixar o percurso e voltar ao mesmo, desde que não encurte a distância.

Qualquer encurtamento da distância será motivo de desqualificação.
13.2.

Um atleta não pode ser acompanhado de pessoas, carros, bicicletas ou outro tipo de

veículos no decorrer da prova. Isso implica a desqualificação.
13.3.

O dorsal do atleta deve estar colocado na parte da frente da camisola.

13.4.

Qualquer troca de dorsais ou atletas com duplas inscrições serão motivo de

desqualificação.
13.5.

Aconselhamos os atletas a fazerem-se acompanhar do respectivo Bilhete de

Identidade/catão do cidadão para no caso de dúvida se identificarem.
13.6.

A organização não é responsável por danos ou acidentes provocados ou causados pelos

atletas no decorrer da prova.
13.7.

Os atletas devem cumprir as ordens dos juízes, elementos da organização e forças de

autoridade.
13.8.

Todas as equipas participantes nomearão um delegado que responderá pela sua equipa

sempre que o motivo o justifique, antes, durante e após a prova.
13.9.

A entidade organizadora poderá eventualmente convocar os Delegados das equipas para

reuniões, desde que tal o justifique.
13.10.

Os banhos serão realizados no Pavilhão Municipal de Oleiros, e estarão disponíveis antes,

durante e após as provas.
13.11.

Haverá para todos os atletas que concluam a prova reforço alimentar. (água, peça de fruta,

sandes, sumo)
13.12.

Qualquer ocorrência não prevista no regulamento será resolvida pela organização.

13.13.

No caso de erros e omissões neste regulamento prevalece o regulamento da IAAF,

Regulamento geral de competições e regulamento da CNEC

