4º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DA MURTOSA
REGULAMENTO GERAL DA PROVA

A Associação Cultural Bunheirense – A.C.B., com a colaboração do Município da Murtosa, leva a efeito
no próximo dia 01 de dezembro de 2019, o 4º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DA MURTOSA, com
o seguinte regulamento:
1. Programa, Escalões e Horário
A competição terá início às 09h e 30m do dia 01 de dezembro, com partidas e chegadas no Parque da
Saldida, junto às piscinas municipais, com o programa e escalões definidos no quadro seguinte:
Hora

Escalão

Género

09:30 Benjamins

Feminino

09:45 Benjamins

Masculino

09:50 Escolinhas 1º Ciclo
10:00 Escolinhas 2º Ciclo
10:20

Infantis

10:30 Iniciados
10:45 Juvenis
Juniores
Seniores

11:00

11:05

Masculino/Feminino
Masculino/Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino

Veteranos

Feminino

Veteranos

Masculino

Caminhada

Masculino/Feminino

Ano Nascimento
Benjamins A - 2010/2011/2012
Benjamins B - 2008/2009
Benjamins A - 2010/2011/2012
Benjamins B - 2008/2009
1º Ano / 2º Ano
3º Ano / 4º Ano

Distância

Infantis - 2006/2007

1.500 m

Iniciados - 2004/2005

3.000 m

Juvenis - 2002/2003

3.000 m

700 m
700 m
500 m
700 m

Juniores - 2000/2001
Seniores - 1999 e anteriores
Veteranas 1 - (40-49)
Veteranas 2 - (Mais de 50)
Veteranos 1 - (40-44)
Veteranos 2 - (45-49)
Veteranos 3 - (50-54)
Veteranos 4 - (55-59)
Veteranos 5 - (Mais de 60)
Aberta a todos

10.000 m

5.000 m

Nota: No caso específico desta competição, serão considerados veteranos todos os atletas com 40 anos ou mais, completados até ao dia da prova
e, como tal, será inscrito no respetivo escalão de veteranos.

No entanto, caso assim o pretenda, poderá competir como Sénior desde que faça essa opção no ato de
inscrição.
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2. Participantes
Nas provas constantes do programa podem participar atletas inscritos em qualquer Associação do País, em
representação de clubes, escolas, Inatel ou organizações populares, sendo que cada atleta apenas pode
participar na prova prevista para o seu escalão etário, devendo apresentar-se no local de partida 10 minutos
antes da sua prova, com o respetivo dorsal devidamente colocado na camisola (peito).

2.1
Os atletas veteranos que pretenderem competir no escalão de Seniores, deverão indicar a sua
decisão na plataforma/formulário de inscrições no ato da inscrição (não é permitido a alteração,
salvo erro ocorrido na introdução de dados e mediante a apresentação de documento
comprovativo).

2.2
Atletas estrangeiros, provenientes de fora da União Europeia, só lhes será permitida a participação se
convidados pela organização.
3. Secretariado – Levantamento de Dorsais
O local do Levantamento de Dorsais e Secretariado, será no Edifício das Piscinas Municipais da Murtosa,
situado no Parque da Saldida, local das Partidas e Chegadas das diversas provas.
• Morada: Piscinas Municipais da Murtosa, Av. do Emigrante, Murtosa.
• GPS: 40°44'47.4"N 8°38'43.3"W

3.1 Horários do Secretariado
Data
sábado, 30 de novembro

Horário

Local

Das 14:00 às 19:00

Piscinas Municipais
da Murtosa
domingo, 1 de dezembro
Das 07:00 até meia hora antes do início da prova
A distribuição dos dorsais será feita até meia hora antes de começarem as respetivas provas e os
atletas deverão fazer-se munir dos respetivos alfinetes para a sua colocação.

4. Inscrições
As inscrições devem ser feitas na Plataforma:
https://runmanager.net/Eventos/gp-murtosa-atletismo/483

4.1 Preçário
Período de Inscrições:
De 02 de agosto a 25 de novembro
Nota:
•
•
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Preçário:
Escalão
Benjamins A
Benjamins B
Infantis
Iniciados
Juvenis
Juniores
Seniores
Veteranos

Federado

N/ Federado
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

3€
3€
3€

Caminhada

5€
5€
5€
5€

4.2 Validação
A validação da inscrição está condicionada ao pagamento da respetiva Referência Multibanco.
O Pagamento é realizado exclusivamente via Multibanco ou NetBanking através da referência MB
enviada para o e-mail indicado no ato da Inscrição, utilizando “Pagamento de Serviços” e inserido os
dados referentes à Entidade e valor (€) correspondentes.
Os pagamentos têm de ser efetuado num prazo de 10 dias e dentro do período correspondente a fase
em que foi submetida a inscrição, sob pena de a referencia MB gerada, caducar.
Não serão aceites pagamentos após as 23:59 do dia 26 de novembro.

4.3 Validação/Confirmação
A validação/confirmação da inscrição é feita imediatamente após o pagamento da referência MB
atribuída.
Não sendo necessário envio de qualquer comprovativo.

4.3 Cancelamento de Inscrição/Ausência
Qualquer cancelamento da inscrição alheio à responsabilidade da organização, ou não comparência ao
evento, não confere o direito à devolução do respetivo pagamento.
5. Participação
Nenhum atleta poderá participar em mais do que uma prova, podendo apenas competir na prova do
respetivo escalão, de acordo com o determinado pelo artigo 1.º do presente regulamento.
6. Seguro
Os participantes. Independentemente da sua condição de Federados ou Não Federados devem reunir
condições de saúde necessárias à prática desportiva.

Versão: 2

Organização: Associação Cultural Bunheirense – A.C.B., com a colaboração do Município da Murtosa
Página 3 de 7

4º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DA MURTOSA
REGULAMENTO GERAL DA PROVA
Após a inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para o esforço físico inerente
à prova em que participarão.
A organização da prova assegura um seguro de responsabilidade Civil.
A organização da prova assegura ainda um seguro de acidentes pessoais, conforme previsto na legislação em
vigor.
A organização não assume a responsabilidade por situações ocorridas aos atletas que não estejam abrangidas
por este seguro.
7. Segurança
A organização tem garantida a colaboração das forças da GNR, no sentido de controlar o trânsito nas ruas
por onde se desenrolam as provas.
8. Fiscalização
A prova contará com a presença de um Delegado Técnico da Associação de Atletismo de Aveiro.
9. Arbitragem
O Júri da prova será da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Atletismo
de Aveiro.
10. Disciplina/Desqualificação
Os atletas que não completem a totalidade do percurso ou que prejudiquem, intencionalmente, os seus
adversários, serão imediatamente desclassificados, competindo aos fiscais de percurso, juízes de partida e
de chegada anotarem a desclassificação dos atletas infratores.
10.1
Os atletas devem apresentar-se no local da partida (10 minutos) antes do início das respetivas provas,
com o dorsal devidamente colocado (peito).
10.2
Não é permitido acompanhar os atletas em prova, usando qualquer veículo ou mesmo a pé, sob pena
de desclassificação imediata do atleta em causa.
10.3
Todos os atletas chegados à meta, devem ser portadores do dorsal no local certo (peito), devendo
percorrer a totalidade do funil de chegada, sem se deixar ultrapassar depois de passarem a linha da
meta.

11. Identificação
Os atletas devem ser portadores da sua licença desportiva ou do Cartão de Cidadão, para, em caso de
dúvida, poderem ser devidamente identificados.
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12. Classificação e Prémios
12.1 Prova
Tendo esta Prova um caracter competitivo, embora não oficial, a organização recorre a um sistema de
identificação dos participantes, por meio de dorsal e um sistema de cronometragem, “serviço prestado
por uma empresa especializada”, por forma apurar a veracidade dos resultados.
12.2 Dorsal
O dorsal é pessoal e intransmissível e de utilização obrigatória. É da responsabilidade do atleta a sua
colocação de forma bastante visível (Peito). A perda do dorsal e/ou do chip de cronometragem é da
responsabilidade do atleta e leva à sua desqualificação da prova. Atletas sem dorsal/inscrição não serão
autorizados a participar na prova, não terão acesso aos abastecimentos e brindes, podendo ser conduzidos
por elementos da organização para fora do percurso.
12.3 CHIP
No controlo de tempos será utilizado um sistema eletrónico de controlo de tempos com recurso a chip
colocado no Dorsal. Esse chip é entregue no levantamento do dorsal.
A Organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados resultante da má
colocação ou perda do dorsal/Chip.
12.4 Classificações
Serão elaboradas classificações individuais e coletivas de acordo com o abaixo descrito na tabela:
Escalão
Benjamins (Masc./Fem.)

Individual
Por escalão

Coletiva
X

Prémios coleticos
1º a 3º

Infantis (Masc./Fem.)

X

X

1º a 3º

Iniciados (Masc./Fem.)

Por escalão

X

1º a 3º

X

X

1º a 3º

Juniores, Seniores e Veteranos 1,2 (Fem.)

Por escalão

Única

1º a 3º

Juniores, Seniores (Masc.)

Por escalão

Única

1º a 3º

Veteranos 1,2,3,4,5

Por escalão

Única

1º a 3º

Juvenis (Masc./Fem.)

Nota: As classificações coletivas serão elaboradas de acordo com a ordem de chegada dos atletas,
considerando os três primeiros atletas chegados, saindo vencedora, em cada prova, a equipa que
obtiver menor número de pontos, contando para o efeito o somatório dos seus três primeiros
atletas. Em caso de empate, será vencedora a equipa que tiver o seu terceiro atleta melhor
classificado.
Só serão elegíveis para a classificação coletiva, equipas com o número mínimo de 3 elementos
classificados.
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12.5 Prémios
Sen. M

Sen. F

Vet.-1M Vet.-2M Vet.-3M Vet.-4M Vet.-5M Vet.-1F Vet.-2F Jun.-M Jun.-F

1º

400 €

400 €

100 €

70 €

70 €

50 €

50 €

100 €

50 €

50 €

50 €

2º
3º

300 €

300 €

70 €

50 €

50 €

40 €

40 €

70 €

40 €

30 €

30 €

200 €

200 €

50 €

40 €

40 €

30 €

30 €

50 €

30 €

20 €

20 €

4º

150 €

150 €

40 €

30 €

30 €

20 €

20 €

40 €

20 €

5º

100 €

100 €

30 €

20 €

20 €

10 €

10 €

30 €

10 €

6º

70 €

70 €

20 €

7º

50 €

50 €

8º

40 €

40 €

9º

30 €

30 €

10º

20 €

20 €

11º

10 €

12º

10 €

20 €
10 €

12 Reclamações
Quaisquer reclamações ou protestos terão que, obrigatoriamente, ser apresentados por escrito, ao Júri da Prova, até
10 minutos após o termo da respetiva prova, juntamente com a quantia de 50,00€ que será devolvida se o protesto
seja considerado procedente.

13 Autorizações de dados pessoais (RGPD)
Ao aceitar o presente regulamento dá o consentimento ao tratamento dos dados, sendo da responsabilidade
da Organização, ao abrigo Geral da Proteção de dados.
Qualquer alteração ou eliminação deve ser comunicada por escrito à Organização.
14 Cancelamento do Evento
O cancelamento do evento pode ocorrer motivado por fatores externos à organização: Catástrofes naturais,
greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, impossibilidade de usar
telecomunicações, restrições do governo, nova legislação, etc.;
Caso o evento seja cancelado, antecipado, adiado ou tenha havido alteração dos horários das provas, devido
a circunstâncias alheias à vontade da Organização (como por exemplo, condições meteorológicas adversas
ou alertas vermelhos da Proteção Civil), a Organização não pode ser responsabilizada por quaisquer
inconvenientes, despesas, custos, perdas ou danos sofridos pelos participantes;
No caso de não haver condições técnicas e/ou de segurança para realização da prova, a organização reservase no direito de transferir ou cancelar a mesma, medidas essas que serão tomadas no dia do evento.
15 Aceitação do Regulamento
Ao realizarem a sua inscrição, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida
ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização. Este
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regulamento poderá sofrer alterações de pormenor, não limitantes dos direitos ora expressos, vigorando
sempre a última versão.
16 Casos Omissos
Todos os casos omissos deste regulamento serão alvo de deliberação por parte da Direção do evento, sendo
esta soberana nas suas decisões.
17 Informações
Para mais informações, o participante pode contactar a organização através dos contactos:
(965695278 / 966825262 / 919969690)
ou por correio eletrónico através do seguinte endereço:
infogpatletismomurtosa@gmail.com
Todos os inscritos confirmados aderem, sem restrições, ao presente Regulamento.
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