Coimbra

Regulamento Corrida Voluntária pelos Bombeiros de Brasfemes,

Os Bombeiros voluntários de Brasfemes em parceria com Associação Desportiva 4 Estações,
vão realizar no próximo dia 26 de Novembro de 2017 pelas 10.30h na Cidade de Coimbra, uma
corrida de atletismo de estrada/misto com a distância de cerca 8km, com cronometragem e
com classificações, designada por Corrida Voluntária pelos Bombeiros de Brasfemes.
Esta prova destinada-se a atletas federados ou não, sem distinção de raça, sexo ou
nacionalidade depois de devidamente inscritos. Do programa faz parte também uma
caminhada lúdica na extensão aproximada de 8km, sem cronometragem e sem classificações.
Atendendo que se tara de uma corrida solidária com o objetivo de angariar fundos, onde a
totalidade do valor das inscrições reverte a favor dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes,
neste sentido a atribuição de prémios( aos escalões) é um diploma, certificando a participação e
o lugar. Ao fazer a sua inscrição tem direito a uma tshirt solidária.
1º Inscrições:
Abertura das inscrições, dia 21 de outubrode 2017
Todas as inscrições geram uma referência multibanco com o valor da inscrição, que paga num
ATM (caixa multibanco), dentro da data prevista. Inscrições só serão válidas depois do
pagamento.
É obrigatório a entrega do documento de validação de inscrição gerado pela plataforma para
levantar o dorsal. Em caso de dúvida será solicitado comprovativo de pagamento.
O valor da inscrição corrida/ caminhada de 8km
21 De Outubro a 4 De Novembro – 7.00€
4 De 5 de Novembro a 21 de Novembro - 9.00€
2º A Corrida/ caminhada de 8 km terá: dorsal, seguro, abastecimento liquido durante a
prova, sólido e liquido no final, T-shirt.

3º- Não será permitida a corrida nem passar o guia na caminhada, podendo se necessário
pequena paragem para agrupamento de participantes por questões de segurança.
4º Secretariado Entrega de kit
Local e hora a definir.

5º.Os concorrentes á prova, distribuir-se-ão pelos escalões:
Escalão masculino

Juniores/Seniores 18 aos 39 anos (Ao ano)
Os Escalões de Masters contam ao dia da prova.
Masters M40 (40 aos 44 anos)
Masters M45 (45 aos 49 anos)
Masters M50 (50 aos 54 anos)
Masters M55 (Adiante)
Escalão feminino:
Juniores/Seniores 18 aos 34 anos ( ao ano )
Os Escalões de Masters contam ao dia da prova.
Masters F35 (35 aos 39anos)
Masters F40 ( 40 aos 44 anos)
Masters F45 ( 45 aos 49 anos )
Masters F 50 (adiante)
6º-Prémios
Haverá prémios para os 3 primeiros classificados de cada escalão, categoria Masculino/
Feminino.
Atendendo que se tara de uma corrida solidária com o objetivo de angariar fundos, onde a
totalidade do valor das inscrições reverte a favor dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, neste
sentido a atribuição de prémios é um diploma, certificando a participação e o lugar.
Haverá prémios para as três primeiras equipas masculina e feminina, constituída por 4
atletas. A classificação por equipas tanto na masculina como na feminina é feita nos 3
primeiros atletas a chegar à meta pontuando da seguinte maneira: 1º - 1 ponto; 2º- 2 pontos;
3º - 3 pontos e assim sucessivamente.
Atendendo que se tara de uma corrida solidária com o objetivo de angariar fundos, onde a
totalidade do valor das inscrições reverte a favor dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, neste
sentido a atribuição de prémios é um diploma, certificando a participação e o lugar.
A cerimónia de prémios será feita às 12.00h.
7º-Durante a prova principal haverá um abastecimento de
água.
8º.Os participantes obrigam-se a seguir todas as indicações do júri de prova, e dos elementos
encarregados do policiamento, somente os veículos credenciados pela organização poderão
acompanhar a corrida. É vedado o acompanhamento da prova a indivíduos deslocando-se em
bicicleta.

9-º As inscrições na corrida, são pessoais e intransmissíveis. No entanto pode ser solicitado à
organização a troca do dorsal até ao dia 21 de Novembro por escrito para:
corridaquatroestacoes.coimbra@mail.com.
10º- Não se faz devolução do valor de
inscrição.
11º Duração
A corrida e a caminhada têm uma duração
máxima de 3h. Os participantes que se
encontrem no percurso e pretendam
continuar fazem-no sob sua responsabilidade
obdecendo às regras de trânsito, código de
estrada, no entanto haverá sempre um
elemento da organização acompanhar o
último atleta, assim como os abastecimentos
serão mantidos até à passagem do último
atleta.
A organização poderá controlar o ritmo da
caminhada.
12º.Serão automaticamente desclassificados da prova, todos os concorrentes que:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Não efectuem o controlo de partida.
Não cumpram o percurso na totalidade.
Não levem dorsal ao peito visível, durante toda a prova.
Corram com dorsal de outro concorrente.
Dobre ou manipule a publicidade do dorsal.
Não respeitem as indicações da organização.
Manifeste comportamento antidesportista.
Serão retirados da linha de partida todos os atletas que não estejam devidamente
inscritos.

13º.Todos os concorrentes inscritos que não possuam seguro desportivo, estão cobertos pelo
seguro desportivo de danos pessoais de acordo com a legislação em vigor.
14º- A responsabilidade da participação no evento pertence aos participantes. No momento
da sua participação assumem, que se encontram fisicamente aptos para o respectivo evento.
15º- A organização declina, toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam
sofrer ou causar no decorrer da prova, que sejam provocadas pelos próprios ou por terceiros,
desde que não resulte, de responsabilidade da organização do evento.
16º. É permitido que os atletas usem fones/ auscultadores, relógio GPS e telemóveis.
17º- Cedência de dados:
A Associação Desportiva 4 Estações, reserva-se ao direito de utilizar a base de
dados/preenchidos, pelos participantes nas suas acções de promoção e divulgação de eventos
futuros que a mesma venha a organizar.

18º- Cedência de direito de imagem:
O participante ao proceder à inscrição, autoriza a cedência de forma gratuita à Associação
Desportiva 4 Estações, os direitos de utilização da sua imagem, tal como captada nas filmagens
que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução e divulgação nos eventos da
Associação desportiva 4 Estações.
19º- A organização reserva-se ao direito de fechar as inscrições, por limite de atletas, ou outro
antes do prazo estabelecido.
20º.Todos os casos omissos, bem como eventuais protestos serão resolvidos pelo júri e pela
organização em conformidade com os regulamentos da IAAF, em vigor.
21º.Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito, obrigatoriamente
no prazo de 20 minutos após o termo da prova, juntamente com a quantia de 100.00€, os
quais serão devolvidos caso o protesto seja justificado.
22º Em função das condições climatéricas, e da segurança dos atletas, a organização reserva o
direito de alterar a data e o local da prova, no prazo de 6 meses.
23º A todos os participantes poderá ser solicitado identificação.

24º.Todos os participantes pelo facto de tomarem parte na corrida,
aceitam o presente regulamento.

