Grande Prémio de Atletismo Vila de Pevidém - 2018
Regulamento da prova
Artigo 1º - A Junta de Freguesia de Pevidém, a Associação Os Rôtos BTT e o
Clube Recreativo de Candoso, levam a efeito no próximo dia 25 de Abril de 2018
o Grande Prémio de Atletismo Vila de Pevidém. A prova realiza-se na vila de
Pevidém, com início da prova às 10:00h.
Apoio das seguintes entidades:
 Junta de Freguesia de Pevidém
 Clube Recreativo de Candoso
 Associação Os Rôtos BTT
A competição tem um limite máximo de 1500 Inscrições

Artigo 2º - Nestas Provas podem participar atletas inscritos em qualquer associação do
país, organizações populares e escolares.
Artigo 3º - As inscrições deverão ser feitas na página da Chrono em (www.chrono.pt),
com indicação OBRIGATÓRIA do Número do Cartão de Cidadão / Cédula, primeiro e
último Nome, Clube, se é Federado ou não, Data de Nascimento completa e NIF se
quiser fatura com número contribuinte, até ao dia 15 de Abril de 2018.
Após a data limite de receção das inscrições, referenciada em cima, à Organização
reserva-se o direito de poder aceitar outras.
Contacto: 965434189
Artigo 4º - Todos os atletas estrangeiros devem ser devidamente credenciados pela
respetiva Federação Portuguesa de Atletismo.
Artigo 5º - A organização tem um seguro desportivo a favor dos participantes
federados e não federados. O seguro desportivo está de acordo com a lei em vigor.
Todos os atletas estão segurados pelo seguro da prova. Em caso de acidente, o
atleta terá que suportar uma franquia no valor de 60 euros. No decorrer da prova,
estará disponível um serviço de assistência a cargo dos Bombeiros Voluntários de
Guimarães.

Artigo 6º - O custo da inscrição para o Grande Prémio de Atletismo Vila de Pevidém é
de:
 01 de Janeiro de 2018 até 31 de Março 2018 - 8,00€
 01 de Abril de 2018 até 15 de Abril de 2018 - 10,00€
Artigo 7º - A prova terá o acompanhamento das Autoridades locais, da polícia
municipal de Guimarães, dos Conquistadores Moto Clube de Guimarães e
ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, para disciplinar o trânsito
salvaguardar a integridade física dos atletas.
Além destas entidades só poderão acompanhar as corridas, carros ou veículos
que tenham a indicação de pertencerem á organização.
Artigo 8º - A distribuição de dorsais será feito nos dias:





21 de Abril entre as 09h00 e as 19h00
22 de Abril entre as 09:00h e as 12:30h
24 de Abril das 18:00 às 20:30h
25 de Abril das 07h30 as 09h30

O secretariado estará situado na Junta de Freguesia de Pevidém – Selho S. Jorge.
Com a seguinte morada e contatos:
Praça Francisco Inácio, Pevidém, 4835-321 Guimarães.
Tel:253 531 824
Telem: 967 391 049
Fax: 253 536 039
Coordenadas GPS: N 41º 25’35.06” / W 8º 21’15.03”
E-mail: geral@jfpevidem.com
Artigo 9º - A organização responsabiliza os Atletas federados e não federados de
qualquer contra indicação médica para a prática da corrida em competição.
Artigo 10º - Na prova haverá postos de controlo durante o percurso. Compete aos fiscais
de percurso, juízes de partida e chegada, anotarem e desclassificarem os atletas
infratores.
Artigo 11º - O júri da prova será da inteira responsabilidade da Organização da Prova.
Artigo 12º - A organização informa que neste primeiro Grande Prémio de Atletismo,

não irá atribuir classificações coletivas, mas sim apenas classificações individuais para
a prova de 10km.
Artigo 13º - Quaisquer reclamações ou protestos devem ser apresentados por escrito em
papel timbrado do clube, ao júri da prova, até 15 minutos após terminada a corrida,
juntamente com a importância de 100 euros, a qual será devolvida se o protesto for
considerado procedente.
Artigo 14º - Os atletas deverão ser portadores do documento de identificação (BI ou
Cartão de Cidadão) para ocaso de dúvida na idade, e para levantamento de prémios
monetários.
Artigo 15º - Os atletas deverão apresentar-se 15 minutos antes da respetiva prova, no local de
partida com o respetivo dorsal colocado na camisola.
Artigo 16º - Haverá trofeus para os três primeiros classificados dos escalões
existentes em prova (verificar escalões na tabela de escalões). Na classificação
geral haverá prémios monetários e trofeus para os cinco primeiros classificados de
acordo com o regulamento.
Artigo 17º - Todos os casos omissos neste regulamento, serão apreciados pela
organização e julgados pelo júri com base no regulamento em vigor.
Artigo 18º - As infrações que implicam a desclassificação de um atleta são:
 Não efetuarem o controlo de partida.
 Não cumprimentos do percurso na totalidade.
 Não levar o dorsal afixado no peito e bem visível durante a prova.
 Falsificação de qualquer elemento durante a prova.
 Correr com dorsal em termos incorretos.
 Desrespeitar as instruções da organização.
 Correr por cima dos passeios.
Artigo 19º - Os atletas ou clubes que não estejam presentes na cerimónia de entrega de
prémios não poderão reclamar o prémio posteriormente.
Artigo 20º - Não se passa factura recibos no dia da prova. O Clube ou Atleta individual
que queira fatura/recibo terá de no ato da inscrição referir, enviando um email para
a organização da prova (crcandoso.atletismo@gmail.com).

Tabela de escalões:

HORA

ESCALÃO

ANO NASC.

DIST.

Nº VOLTAS

JUN
10:00
10:00

10:00

MASC.
JUN
FEM.
SEN
MASC.
SEM

10:00
FEM.

1999 E 2000

10.000

1

1999 E 2000

10.000

1

10.000

1

E
ANTERIORES

10.000

1

40 AOS 44 ANOS

10.000

1

45 AOS 49 ANOS

10.000

1

50AOS 54 ANOS

10.000

1

55 AOS 60 ANOS

10.000

1

10.000

1

40 AOS 44 ANOS

10.000

1

45 AOS 49 ANOS

10.000

1

1998
E
ANTERIORES
1998

VET – 1
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

10:00

10:00

MASC.
VET – 2
MASC.
VET – 3
MASC.
VET – 4
MASC.
VET – 5
MASC.
VET – A
FEM.
VET – B
FEM.

60 ANOS E
SEGUINTES

VET – C
10:00

50AOS 54 ANOS

10.000

1

55 AOS 60 ANOS

10.000

1

60 ANOS E
SEGUINTES

10.000

1

FEM.
VET – D
10:00

FEM.
VET – E

10:00
FEM.

Artigo 21º - Haverá Troféus ou Medalhas em disputa para todos os escalões/género.
Haverá, ainda, os seguintes Prémios Monetários em disputa:

== Prémios Monetários ==
Geral MASC

Geral FEM

1º

1º

250 €

250 €

2º

2º

150€

150€

3º

3º

75€

75€

4º

4º

50€

50€

5º

5º

25€

25€

Nota:. Todos os participantes que
cheguem ao final da prova irão ser
contemplados com uma medalha de
finalista.

