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REGULAMENTO
CROSSTRAIL KIDS - 3º CROSSTRAIL PRAIA DA TOCHA

CROSSTRAIL PRAIA DA TOCHA

REGULAMENTO CROSSTRAIL KIDS
O Crosstrail Kids é uma prova de corrida, de carácter não competitivo, integrada no 3º Crosstrail
Praia da Tocha.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
•

No Crosstrail KIDS podem participar atletas com idade compreendida entre os 5 e os 16
anos.

•

O cálculo dos respetivos escalões etários obedece às normas da Federação Portuguesa de
Atletismo (FPA), considerando-se a idade por ano civil.

•

Para a participação na prova todos os menores devem entregar no ato de levantamento do
dorsal uma autorização por escrito, assinada pelo tutor/encarregado de educação.

•

É recomendado que os atletas se façam acompanhar de roupa e calçado adequado.

PROVA
•

O Crosstrail KIDS realiza-se no sábado 06 de agosto de 2022 às 17h, na Praia da Tocha.

•

Todos os participantes devem levantar o Kit de Participação no secretariado que funcionará
dia 06 de agosto, a partir das 16h, no Centro de Interpretação de Arte Xávega (Praia da
Tocha).

•

A distância da prova depende da idade dos participantes e será segundo o seguinte:
o

Até 7 anos – 150 m

o

7 a 9 anos – 300 m

o

10 e 11 anos – 600 m

o

12 e 13 anos – 1500 m

o

14 e 15 anos – 2000 m

SEGURO DESPORTIVO
•

Será subscrito um Seguro por participante de acordo com a lei em vigor, para os
participantes devidamente inscritos.
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•

Caso algum dorsal seja utilizado durante a prova por atletas não devidamente inscritos fica
claro que a Organização e a Seguradora não assumem qualquer responsabilidade por tudo
o que decorrer desse ato ilegítimo.

INSCRIÇÃO
•

O Crosstrail Kids é gratuito a inscrição é obrigatória.

•

O ato de inscrição pressupõe a aceitação integral do regulamento da prova e das decisões
do júri da prova.

•

A inscrição será formalizada através de plataforma on-line da RunManager
(https://runmanager.net/eventos/3-crosstrail-praia-da-tocha-trilho-da-artexavega/623/Intro).

•

Os inscritos no Crosstrail Kids podem inscrever-se na Pasta Party, jantar a realizar no sábado
06 de agosto, no Complexo Desportivo da Tocha.

•

A Pasta Party tem um custo de 5€ pelo que caso seja selecionada essa opção na plataforma
de inscrições, a inscrição no evento só se encontra validada após o pagamento do referido
valor pela referência MB,

•

O período de inscrição termina no dia 27 de Julho de 2022.

MATERIAL INCLUÍDO COM A INSCRIÇÃO
•

Dorsal

•

Tshirt oficial do evento

•

Reforço alimentar Final

•

Seguro Desportivo

•

Prémio de Finisher

PRÉMIOS
•

Não haverá classificação individual dado a prova não ter carácter competitivo.

•

Será entregue um prémio de participação (FINISHER) a todos os participantes do Crosstrail
Kids.

•

Os prémios serão entregues em cerimónia pública.
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DIREITOS DE IMAGEM
•

Ao inscreverem-se os participantes renunciam aos direitos de imagem durante todos os
atos do evento nomeadamente a prova e as cerimónias protocolares. Apenas a organização
pode transmitir esse direito de imagem a outros, nomeadamente aos órgãos de
comunicação social.

CASOS OMISSOS
•

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização tendo como referência as normas e
regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo, se técnicos, e o seu critério, se de
outra índole.

•

Visite regularmente o sítio do evento.
A organização,
Tocha, 06 de julho de 2022
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