Organização:

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

I CORRIDA DO CHOCOLATE

Regulamento Geral da Prova
1º - Organização
A Câmara Municipal de Óbidos (CMO), organiza em parceria com a Empresa
Municipal “Óbidos Criativa” (OC) e o Clube de Atletismo de Óbidos (CAOB), no
dia 17 março de 2018, pelas 17:15 horas, uma competição denominada "I
CORRIDA DO CHOCOLATE", a efetuar na Vila de Óbidos – Porta da Vila.

2º - Partida
A partida da prova de corrida de 10 km tem inicio às 17:15 horas.

3º - Percursos e distância
A I Corrida do Chocolate é uma corrida em asfalto, com partida e chegada à
porta da Vila de Óbidos, numa distância de 10 km.

NORMA

Na corrida só poderão participar indivíduos com mais de 18 anos, desde que gozem de
boa saúde e se encontrem com uma preparação física e psíquica apta a esforços longos,
não se responsabilizando a Organização por qualquer tipo de consequências negativas
provocadas pela sua participação, aconselhando os participantes a atestarem a sua
condição física pelas vias médicas adequadas.

4º - Escalões
Os escalões Masculinos e Femininos são os que constam do regulamento da
Federação Portuguesa de Atletismo.
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5º -

I CORRIDA DO CHOCOLATE

Seguro
A Organização, de acordo com o Decreto. Lei n.º 146/93 de 26 de Abril, é
possuidora de um seguro desportivo em que estão abrangidos todos os
participantes e atletas.
Em caso de acidente, que resulte tratamento hospitalar, o sinistrado deverá
pedir um relatório médico para apresentar à companhia seguradora. Os
custos serão suportados pelo sinistrado e reembolsados posteriormente pela
companhia de seguros. A organização declina qualquer tipo de pagamento.
O atleta sinistrado deverá, nos dias seguintes, efetuar a participação à
seguradora.

6º -

Inscrições
As inscrições até ao dia 14 de março só serão aceites se forem efetuadas através
da plataforma de inscrições em:
https://www.plataformaomdc.com
Caso se inscreva após o dia 12, terá de efectuar o pagamento até dia 14 de
Março de 2018.

O custo da inscrição é de 7,50 €
Outras Condições
•

As inscrições são limitadas a 300 participantes.

•

As inscrições sem meio de pagamento ou efetuadas depois da data referida não
serão aceites.

•

As inscrições só serão válidas e consideradas após o envio do comprovativo
de pagamento.

•

Não haverá inscrições no dia da prova;
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7º -

I CORRIDA DO CHOCOLATE

Secretariado e Dorsais
A funcionar no dia 16 de março, sexta-feira, das 14:00h às 20:00h na secretaria da
Piscina Municipal de Óbidos e das 15:00h às 16:45h de Sábado, dia 17 de março,
junto à porta da Vila, numa tenda montada para o efeito.
Todos os atletas devem de proceder ao levantamento dos dorsais, no Secretariado
nas horas indicadas.
Os dorsais dos atletas serão entregues mediante a apresentação do documento
comprovativo do número de dorsal.

8º -

Segurança
•

Os atletas ficam obrigados a manterem-se atrás da linha de partida, na zona do
aquecimento.

•

Só é permitido o abastecimento de água ou outros produtos aos atletas nos locais
indicados pela Organização.

9º -

Sanções
O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização
colocados ao longo do percurso.
•

Durante o percurso haverá um controlo intermédio sendo desclassificados
automaticamente os atletas não controlados.

•

Será desclassificado todo o concorrente que não cumpra o presente regulamento,
não complete o percurso segundo o indicado, deteriore ou suje o meio ambiente,
não leve o dorsal bem visível e não respeite as indicações da organização.

•

Todo o atleta que utilize meios ilícitos para obter vantagem em relação a outros,
será automaticamente desclassificado.

•

Atletas chegados à meta sem dorsal não serão classificados e será impedida pela
organização a sua entrada na zona de meta.
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10º -

I CORRIDA DO CHOCOLATE

Classificações

As Classificações serão feitas através do sistema de cronometragem "MyLaps".
O Chip colocado no verso do peitoral não deverá ser retirado. Os atletas chegados
à meta sem chip, não poderão ser classificados pelo sistema.

A classificação será feita individualmente, por escalão e na geral.
11º -

Prémios

• Haverá prémios para os 5 primeiros da geral Masculinos e Femininos.
• Não haverá prémios por escalão
• Haverá prémio para a equipa mais numerosa

Outros prémios:
T-shirt, e outros que a organização venha a angariar para todos os participantes na
corrida.

12º -

Abastecimentos

A organização responsabiliza-se pela boa hidratação de todos os atletas participantes,
será distribuída sendo disponibilizada água aos 5 km.

13º -

Aceitação do regulamento

Todos os participantes, pelo facto de efetuarem a sua inscrição na I Corrida do chocolate
aceitam o presente Regulamento.

14º -

Casos omissos

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela legislação aplicável ou
pela organização.
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