Objeto
De forma a apoiar os Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, para ajudar a fazer face a
todas as despesas inerentes aos incêndios de 2017, a Casulo Software e o Município de
Figueiró dos Vinhos, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos,
Orquestra Consequência e Academia de Música Luís Piazza e os Bombeiros Voluntários de
Figueiró dos Vinhos promovem a 1.ª edição do evento Night Run Urbano em Figueiró dos
Vinhos.
Finalidades
A organização do NIGHT RUN Urbano visa:
1.

Angariar fundos, que reverterão na sua totalidade a favor dos Bombeiros Voluntários
de Figueiró dos Vinhos.

2. Incentivar e promover o desenvolvimento da prática desportiva em geral e, em
especial, de um conceito moderno de Trail Urbano.
3. Proporcionar momentos de convívio, partilha e solidariedade, especialmente durante a
Caminhada.
4. Proporcionar aos participantes uma explosão de cor, quando em redor está tudo tão
monocromático.
5. Contribuir para uma sociedade que se deseja cada vez mais feliz.

Data e horário
1.

A 1.ª edição do NIGHT RUN Urbano realizar-se-á no dia 24 de março de 2018,
sábado, durante o período noturno.

2. O Secretariado abre no dia 24 de março pelas 9h até às 18h nos Bombeiros
Voluntários, onde deverá ser levantado o Kit Participante.
3. A partida do Trail Urbano e da Caminhada Solidária está prevista para as 20h30.

Percursos
1.

Ambos os percursos terão como ponto de partida e chegada o Largo do Município de
Figueiró dos Vinhos.

2. O Trail Urbano terá uma distância de 10 km.
3. A Caminhada terá uma distância de 7 km, podendo ser cumprida em passo de corrida.
4. O percurso é bastante diversificado, existindo por todo o mesmo, piso de alcatrão,
calçada, terra batida e algumas escadas principalmente nos acessos aos monumentos
e espaços públicos.

Tempo limite
1.

O percurso de Trail/Caminhada tem de ser cumprido dentro do tempo máximo de 3h
(três horas).

2. O participante que ultrapassar o tempo previsto no número anterior interromperá
forçosamente a prova.

Controlo dos tempos
1.

O controlo dos tempos será efetuado por chip.

Abastecimentos
1. Haverá pontos de abastecimento líquido durante a prova.
2. O reforço sólido será no final da prova nos Bombeiros Voluntários.

Material obrigatório
1. Cada participante deverá estar equipado com uma lanterna frontal que não será
fornecida pela organização.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Idade
1. A idade mínima de participação para a prova de Trail é de dezoito anos.
2. Os menores de dezoito anos podem participar desde que, acompanhados por pessoa
maior de sua confiança, ou após assinatura de um termo de responsabilidade
disponível no levantamento do Kit Participante por parte de um responsável maior.
3. Todos os participantes deverão ter a sua inscrição devidamente regularizada.

Dorsal
1. O dorsal deverá ser colocado de forma visível.
2. É expressamente proibido ostentar dorsal pertencente a outro participante.

Conduta
1. Os participantes deverão primar por uma conduta de desportivismo e de sã convivência
com os demais.

2. Não obstante o cariz competitivo do percurso os participantes que não agirem em
observância ao espírito solidário do evento serão prontamente desqualificados.
3. Qualquer comportamento fraudulento, de falseamento ou de desvirtuação das regras
será punido com a desqualificação imediata.
4. Cabe à organização a deliberação e o enquadramento da conduta dos atletas prevista
neste artigo.

INSCRIÇÕES

Processo
1. Os interessados deverão efetuar a sua inscrição online através do site
www.bombeirosfigueirodosvinhos.pt
3. As inscrições não são reembolsáveis ou transmissíveis.

Valor
1. O valor da inscrição é de 8€ até 4 março.
2. No dia do evento estará disponível para venda a t-shirt que terá um custo de 5€.

Prazo
1. O prazo de inscrições online do Trail/Caminhada termina às 23h59 de dia 4 de março
de 2018.
3. As inscrições para o Trail/Caminhada poderão fazer-se, a título excecional, no dia do
evento no local de check-in até às 18h e terá um custo de 13€. Sendo que neste caso
poderá já não existir disponibilidade de Kit Participante e o mesmo não será
personalizado.
4. O prazo de inscrição é passível de alteração, mediante necessidades verificadas pela
organização.

Isenção
1. As crianças menores de seis anos estão isentas de pagamento e de inscrição,
correspondendo a responsabilidade da sua participação a um adulto.

Levantamento de dorsais
1. Cada atleta terá um dorsal identificativo.
2. Os participantes terão um chip que controlará o tempo de prova.

3. O levantamento far-se-á no dia do evento, entre as 9h e as 18h, nos Bombeiros
Voluntários de Figueiró dos Vinhos.

Atribuição de Prémios

1. Serão premiados os três primeiros classificados do Trail do setor feminino.
2. Serão premiados os três primeiros classificados do Trail do setor masculino.
3. Serão premiados os três primeiros classificados do Trail da Geral.
4. Serão premiados os três primeiros classificados da Caminhada.
5. Será premiado o maior grupo de participantes de todo o evento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Seguro
1. A prova está coberta por Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais
através de Apólice celebrada nos termos da legislação aplicável.
2. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente, ou danos sofridos por
atletas que não estejam devidamente inscritos.
3. A responsabilidade da participação no evento pertence aos atletas. No momento da
sua inscrição, o atleta declara encontrar-se física e psicologicamente apto para o
esforço inerente à prova em que participará.
4. Qualquer acidente ocorrido deverá ser imediatamente comunicado à organização da
prova, no mais curto prazo de tempo.

Apoio técnico
1. A Organização colocará, durante a prova, ao dispor dos participantes:
1.1 Voluntários identificados para quaisquer esclarecimentos ou auxílio;
1.2 Abastecimento líquido;
1.3 Ambulância;
1.4 Atleta-vassoura.

Outras informações
1.
2.
3.
4.

O percurso estará delimitado com fitas, barreiras e por elementos da organização.
Os resultados serão publicados no site www.bombeirosfigueirodosvinhos.pt
Todos os participantes, pelo facto de se inscreverem, aceitam o presente regulamento.
À organização reserva-se o direito de decidir todos os casos omissos e dirimir
quaisquer incidentes.
5. Durante o evento serão recolhidas imagens individuais e de grupo, que serão
divulgadas em diversas plataformas para promoção e divulgação.

