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                                                        11 DE JANEIRO DE 2015   
 

 
Regulamento da Prova 

 

1. O Maia Atlético Clube / Criobaby organiza a  Corrida e Caminha 10 Km Criobaby – Maia 

Capital Desporto, com o apoio técnico da Desportave - Eventos Desportivos,  e da Associação de 

Atletismo do Porto, que tem a finalidade de estimular a prática desportiva como elemento da 

promoção da saúde e da qualidade de vida. Realiza-se no dia 11 janeiro de 2015, com início 

às 10h30, uma corrida de 10 Km e uma caminhada de 5 Km que se pretende que seja uma 

verdadeira festa dos amantes do desporto.  

2. A corrida de 10 km em estrada é destinada a participantes de ambos os sexos e dos 

seguintes escalões etários: 

     - Juniores  masculinos e femininos – nascidos em 1996 e 1997 

    - Seniores masculinos e femininos – nascidos em 1995 e anos anteriores  

     - VET M35 - Veteranos masculinos (Dos 35 aos 40 anos) 

     - VET M40 - Veteranos masculinos (Dos 40 aos 44 anos) 

     - VET M45 - Veteranos masculinos (Dos 45 aos 49 anos) 

     - VET M50 - Veteranos masculinos (Dos 50 aos 54 anos) 

     - VET M55 - Veteranos masculinos (Dos 55 em diante) 

     - VET F35 - Veteranos femininos (Dos 35 em diante) 

 

3. Prémios da Corrida de 10 km: 

 

Haverá troféus para os 3 melhores classificados individuais dos seguintes escalões etários: 

 

- Juniores Masculinos 

- Juniores Femininos 

- Seniores Masculinos 

- Seniores Feminino 

-  Veteranos Masculinos (M35, M40, M45, M50, M55) 

-  Veteranos Femininos (F35) 
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Haverá prémios monetários para os seguintes escalões: 

- Juniores + Seniores + Veteranas – Femininos 

- Juniores + Seniores + Veteranos M35 – Masculinos 

- Veteranos M40 – Masculinos 

- Veteranos M45 – Masculinos 

-  Veteranos M50 – Masculinos 

- Veteranos M55 – Masculinos 

Prémios monetários conforme grelha: 

 
CLASSIF. GERAL JUNIOR 

+ SENIORES + 

VET M35 - 

MASC. 

GERAL JUNIOR 

+ SENIORES + 

VETERANAS -

FEM. 

VETERANO 

 M40 - MASC. 

VETERANO 

 M45 -  MASC. 

VETERANO  

M50 - MASC. 

VETERANO  

M55 - MASC. 

1º 150 € 150 € 60 € 50 € 50 € 50 € 

2º 100 € 100 € 40 € 30 € 30 € 30 € 

3º 75 € 75 € 20 € 20 € 20 € 20 € 

4º 50 € 50 € 15 € 15 € 15 € 15 € 

5º 30 € 30 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

6º 25 € 25 €     

7º 20 € 20 €     

8º ao 

10º 

15 € 15 €     

 

Os prémios serão entregues na cerimónia de pódio. O levantamento dos prémios só é válido no 

dia da prova, como tal os atletas que têm direito ao prémio devem reclamá-lo única e 

exclusivamente no dia da prova. 

 

4. O evento será também composto por uma Caminhada na distância de 5 Km que não terá 

carácter competitivo. É aberta a todos os participantes, sem limite de idade, que se queiram 

integrar na festa do desporto, aproveitando assim melhor os seus tempos de lazer. 
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5. As inscrições para Corrida e Caminhada poderão ser feitas pela internet em 

 www.desportave.pt  

Link para fazer as inscrições: http://www.desportave.pt/inscricoes.php 

Link para ver os atletas inscritos: http://www.desportave.pt/lista.inscritos.php?idProva=3596 

O valor da taxa de Inscrição até às 15:00 H do dia 8 de Janeiro de 2015: Corrida 5€; Caminhada 
3€. 
Devem efetuar o pagamento por transferência bancária para o NIB da Conta do Maia A.C. para o 
NIB:0079 0000 0238 9918 1012 4 do BIC  Após efetuarem o pagamento devem enviar 
comprovativo para o seguinte e-mail: maiaacpresidente@hotmail.com 
Indicando o(s) número(s) de inscrição atribuído a que se refere a transferência. 
A inscrição só será válida com o pagamento. 
Pode consultar os atletas inscritos: http://www.desportave.pt/lista.inscritos.php?idProva=3596 
Após 48 horas do pagamento ou do envio do comprovativo, se na listagem não estiver pago 
devem enviar e-mail para: geral@desportave.pt 

Os participantes da caminhada de 5km devem usar a camisola fornecida pela organização. 

As inscrições podem ser feitas em nome individual ou em representação de clubes, associações 

ou empresas. 

 

Os atletas federados que queiram participar no 22º Campeonato Nacional de Estrada a 

sua inscrição tem que ser obrigatoriamente feita via Associação de Atletismo Regional, a 

que pertencem. 

 

Nota: As inscrições feitas no site da Desportave são só para os 10 Kms Criobaby – Maia 

Capital do Desporto, não entram na classificação do Campeonato Nacional. 

6. Levantamento de Kits e Dorsais 

 

Domingo dia 11 de janeiro de 2015 – junto à partida 

Horário: 08:00/10:00 horas 

O levantamento dos kits deverá ser feito individualmente ou por equipa. O inscrito deverá 

apresentar a sua identificação pessoal. 

O dorsal recebido (10km) deverá ser afixado na parte frontal de camisola, e não poderá ser 

removido até que seja ultrapassada a linha de chegada. 

A organização não fornece alfinetes. 

http://www.desportave.pt/
http://www.desportave.pt/inscricoes.php
http://www.desportave.pt/lista.inscritos.php?idProva=3596
mailto:maiaacpresidente@hotmail.com
http://www.desportave.pt/lista.inscritos.php?idProva=3596
mailto:geral@desportave.pt
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7. A organização não se responsabiliza pela má condição física dos participantes ou por 

qualquer acidente ou danos que porventura os atletas venham a causar ou a sofrer 

antes, durante e depois da prova.  

8. Qualquer reclamação ou protesto terá que ser entregue, por escrito, ao júri da prova, 

nos 10 minutos seguintes ao termo da prova ou do atleta em causa, acompanhada da 

importância de 100,00 €, a qual será devolvida no caso da reclamação ou protesto 

serem considerados procedentes. 

9. Haverá abastecimento de água aos 5 km. 

10. Haverá controlo ao longo do percurso, efetuado pelos juízes e cronometristas do Conselho 

Regional de Arbitragem da Associação de Atletismo do Porto e por outros elementos da 

organização. 

 

11. Não é permitido correr sem camisola. 

 

12. Por motivos de segurança, durante a prova todos os corredores deverão manter-se 

exclusivamente no percurso oficial da mesma. 

 

13. Toda irregularidade ou atitude anti-desportiva cometida pelo corredor será passível de 

desclassificação. 

 

14. O controlo de chegada será encerrado 2 horas após o início da prova. 

 

15. Só poderão acompanhar a corrida os carros da organização e as viaturas das forças de 

segurança. 

 

16. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pelo Diretor Técnico da prova e de 

acordo com os regulamentos oficiais da Federação Portuguesa de Atletismo. 

 

17. No caso de não haver condições técnicas e/ou de segurança para realização da prova, a 

organização reserva o direito de transferir ou cancelar a mesma, medidas essas que serão 

tomadas no dia do evento. 
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18. A organização da prova não se responsabiliza por qualquer acidente que venha a ocorrer 

com os participantes ANTES, DURANTE e APÓS a corrida, sendo que todas as medidas serão 

tomadas para a segurança dos atletas. 

 

19. Todo o corredor será responsável por suas condições física e de saúde isentando os 

organizadores e patrocinadores de qualquer ação judicial. 

 

20. A segurança do evento receberá apoio dos órgãos competentes e haverá monitores (staff da 

organização) para a orientação dos participantes. 

 

21. Ao participar deste evento, o corredor cede todos os direitos de utilização da sua imagem, 

renunciando ao recebimento de qualquer valor que vier a ser aferido com direitos a televisão ou 

qualquer outro tipo de transmissão e/ ou divulgação, promoções, internet e qualquer média em 

qualquer tempo. 

 

22. Os acessos às áreas de concentração e partida/chegada serão sinalizados, sendo proibido 

saltar as grades que delimitam estas áreas da prova no momento da partida ou em qualquer 

outro momento, sob qualquer pretexto. 

 

23. A organização do evento, bem como os seus patrocinadores, não se responsabilizam por 

prejuízos ou danos causados pelo corredor inscrito no evento, seja ao patrimônio público, a 

terceiros ou outros participantes, sendo esses de única e exclusiva responsabilidade do autor. 

 

24. A organização poderá suspender a prova por qualquer questão que coloque em risco a 

segurança dos participantes, bem como atos públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior. 

26. As classificações podem sofrer alterações após confirmação final de todos os tempos e 

escalões. 

 

25. Todos os participantes (após efetuar a sua inscrição) assumem este regulamento. 

 


