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Castelo Branco, 9 de outubro de 2O22,10.00 horas

9ê CORRIDA COMENDADOR JOAQUIM MORÃO
REGULAMENTO

ORGANIZAçÃO E PROMOçÃO: Núcleo Sporting clube de Portugal de Castelo Branco
APOIO TECNICOT Associação de Atletismo de Castelo Brênco

DATA/HORA: 9 de Outubro de 2022, 10,00 horâs
DISTANCIA: Corrida: aproximadamente 10.000 metros; Caminhada /marcha: aproximadamente
5.000 metros.
Prova aberta a todos os atletas e clubes federados, não federados, populares e lnatel.
MASCULINOS: Juniores (nascidos em 2003/04), Seniores (nascidos êm 2002 e anteriores),
Vetêranos I (35 a 44 anos), Veteranos ll (45 a 54 anos) e Veteranos lll (55 a 65 anos ou mais)

em 2003/04), Seniores {nascidos em 2002 e anteriores) e
Veteranas I (idade igual ou superior a 35), Veteranas ll (45 a 54 anos) Veteranas lll (55 a 65 ou
FEMININOS: Juniores (nascidos
mais).
PERCURSO

DA CORRIDA:

Pra ça

do Município, Alameda da Liberdade, Rua do Saibreiro,

Av.

Geneíal Humberto Delgado, Rotunda Europa, Av. Da Europa, Av, do Dia de Portugal, EN 233, Av.
Cidadê Zhuhai, Rua Eugénia Martins, Pracêta Dr. João Vieirâ Lobo, Rua Dr. Eduardo Almeida
Esteves, Av. Do Empresár;o, Zona de Lâzer, Av. Professor Egas Moniz, Av. Do Empresário, Av. Das
Palmeirat Largo Rainha D. Leonor, Rua Pedro da Fonseca, Rua Camilo Castelo Branco, Largo dos 3
Globos, Rua do Saibreiro, Alameda da Liberdade e Praça do Município onde está instalada a meta.
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Taças para os

3 primêiros classificados das equipas juniores, seniores e Veteranos

masculinos e femininos.
INDIVIDUAIS: Troféus parô o 1s, 2 e 3s lugar em todos os escalôes masculinos e femininos.

cr.assstFtcAcÕEs:
Haverá uma classificação individual em todos os escalõês Femininos e Masculinos'

Haveíá uma classificação colectiva em todos os escalões- No escalão de veteranos Femininos e
Masculinos haverá apenâs uma classificação que engloba os três escalôes de veteranos'
Para a classificação colectiva contam os três melhores atletas de cada escalão' Em caso de
empate, vence a equipa com o terceiro atleta melhor classificado.
Os clubes podem inscíever várias equipas em cada escalão, Íazendo essa referência na inscrição

designando as equipàs por letras.

CAMINHAOA/ MARCHA: A caminhada na distancia de aproximadamente de 5.000
m, sem classificação, com partida na Praça do Município, Alameda da Liberdade, Rua do Saibreiro,
Av- Gêneral Humberto Dêlgado, Rotunda da Europa, Av. da Europa até à Rotunda do Modelo,
onde se volta para trás e faz-se o mesmo percurso até ao local da pârtida.
PERCURSO DA

INSCRIçÔES: As inscricões têm

Vermêlha Portusuesâ, Delesacão de cãst€lo Brânco e e CIJE íCasa de lnfân.ia e Juvêntude de
çes!e!9-EIêEq).Estas duas lnstituições da cidade de castelo Branco, têm como MlssÃo apoiar
pessoas e criançâs desÍavorêcldas que píecisâm do apoio dos cidadãos Albicast.enses ê das
empresas locais. As inscrições devem ser Íeitas até ao 5 Outubro de 2022. na Associação de
Atletismo de Castelo Brânco (Quantal de S. Marcos, Ns 19 1s 6000-146 Castelo Branco com o

telefone: 2ZL11LZ53 e telemóvel: 962 293 927 ou Núcleo Sportinguista de Castelo Branco,
telelone 272 326 327 e telemóvel: 965 643 280.

As

inscrições podem ainda

cbranco@f patletismo.org,

ser feitas através dos seguintes

endereços

dê

e-mail

, qerãl@nscpcb.pt e Dresidente.nscbrânco@qmail.com, visite o nosso

site no endereço ql!!y.!§!pqb.U! onde pode fazer as inscriçõês, consultar o regulamento e mais
tarde visualizar as fotos da corrida e as classificações.

LEVANTAMENTO DOS DORSAIS:

Podem ser feitos no dia 8 dê Outubro dê 2022 na SEDE do NSCPCB a partir das 1400 até às 20,00
horas € no dia da píova, a partir das 8,00h, nos balcões de acothimento para esse êfeito. para
gârântiÍ que a prova tem ini.io às 1O.0Oh, a entrêga dos dorsáis têrminâ às 9,45h. pêde-se â

todos os participantes atenção a êste horário.
Não são aceites mudanças de escalão.

lmponante; Os atletas devem possuir alÍinetê.

CONSIDERACÕES GERAIS:
Os atletâs que puxem, rasteje ou agrida

outro atleta, serão desclassificados

Os atletas não podem ser acompanhado por pessoas, carros, bicicletas ou

outro tipo de veículo no

decorrer da prova. lsso implica a desclassificação dos atletas.
Qualquer troca de dorsais, ou atletas com dupla inscrição serão motivo de desclassificação.
Todos os atletas devem possuir Cartão de Cidadão / Bilhete de ldêntidade de modo a ser presente
à organização, caso esta o solicite. No caso da sua ausênciâ ou de outro documento identificativo,
o atleta não poderá comprovar a sua identidade ou a idade de nâscimento.

os atletas são responsáveis pelâ sua forma física.
A organização não é responsável por danos ou acidentes provocados pelos atletas no decorrer da
prova.
Os atletas devem cumprir as ordens dos juízes, elementos da or8anização e forças da autoridade.

os atletas podem tomar banho nos balneários da pista de Atletismo na zona de lazer. Não haverá
transporte da organização.
No final da prova os atletas devem entregaÍ os dorsais ao staff credenciado pela organização.
caso pretendam ficar com os dorsais da corridâ devem informar com a devidã antecedência e
pagar um valoÍ de 2,50€ no momênto da inscrição ou do levantamento dos mesmos.
Recomenda-se

a todos os

participantes os cuidados requeridos pela DGS, com algum

distanciamento social antes das partida5.
PROTESTOS:

Após a saída oficial dos resultados, os atletas ou clubes, âtravés de um delegado, dispõem de 30
minutos para apresentar protesto em rêlação âos resultados.
O protesto dêve ser feito, em primeiro luBar, via orêl ao árbitro da prova. O árbitro pode aceitar

como prova fotos ou vídeo.

protestarjunto
júri
do
de apelo, até 30 minutos âpós a tomada de decisão do árbitro. Este protesto deve ser por
escrito acompanhado de 76,85€ que será devolvido no caso de ser dada razão aos atletas ou
No caso de não concordarem com a decisão do árbitro, os atletas ou clubes podem

clubeNo caso de erros c omissões neste reglrlamênto, prevalece o Regulamento da IAAF, Regulamento
Geral de CompetiÇôes ê Regulamento da CNEC.
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