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“OS  FALTA  D`AR”   
ATLETISMO 

Filiados na Associação de Atletismo de Aveiro 
          CONTRIBUINTE Nº 502741112 
           3885-211 CORTEGAÇA OVR 

 

REGULAMENTO 
 
 

“OS FALTA D`AR”  - Desporto e Cultura, levam a efeito no próximo dia 12 de Maio de 2013 
pelas 10,00 horas a XXIXª MEIA MARATONA DE CORTEGAÇA. 
 
1º. A distribuição de dorsais e chips que forem atribuídos, terão de ser levantados até 
meia hora antes do início da prova. 
 
2º. Todos os atletas são obrigados a usar o dorsal, colocado no peito, de forma visível. 
 
3º. Podem participar atletas de ambos os sexos, a partir dos 20 anos de idade, com o 
Centro Médico devidamente actualizado, ou Atestado Médico comprovativo da Aptidão do 
Atleta (atletas não filiados). 
A participação de atletas estrangeiros só será permitida a convite da organização. 
  

4º.  A partida será dada às 10,00 horas, impreterivelmente. 
 
5º.  A Organização tem um seguro desportivo a favor dos participantes não federados. 
1- O seguro de provas desportivas garante os riscos verificados no decurso da 

competição e deslocações inerentes. A adesão ao seguro de grupo realiza-se no 
momento da inscrição na prova, devendo o aderente pagar a comparticipação no 
prémio que for estabelecida pela organização. 

2- É da responsabilidade dos atletas não federados que tenham qualquer contra 
indicação médica para a prática de corrida em competição, declinando a organização 
da prova, qualquer responsabilidade nesta matéria. 

 

6º. Haverá forças de Ordem Pública ( P.S.P. e / ou G.N.R. ), para disciplinar o trânsito, 
tanto no local da partida / chegada, como durante o percurso. A Organização garante a 
presença, e acompanhamento aos atletas, de uma ambulância dos bombeiros locais. 
 
7º. Os atletas devem efetuar o percurso pela direita da faixa de rodagem, no sentido da 
prova. 
 
8º. Haverá postos de abastecimento aos 5 Km, 10 Km, 15 Km e 20 Km. 
 
9º. Os atletas que prejudiquem intencionalmente os seus adversários com empurrões, 
obstruções, serão imediatamente desclassificados, bem como os que durante a sua prova 
sejam acompanhados pelo seu Técnico ou Dirigente.  
 
10º. Os concorrentes não poderão transportar refrescos ou alimentos, nem tomá-los, a não 
ser os que tenham sido fornecidos pela Organização. 
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11º. O Controlo será feito à partida e durante a prova, sendo desclassificados os atletas 
que entrarem sem os respetivos chips de controlo. 
 
12º. Haverá somente classificação individual atendendo à ordem de chegada, aos 
respectivos escalões etários (idade à data da prova) e sexo. 
Ex.(40 anos no dia da prova = Vet. I). 
 
13º. O júri da prova será da inteira responsabilidade do Conselho de Arbitragem da A. A. 
Aveiro. 
 

14º. O percurso estará devidamente sinalizado. 
 
15º. A Organização, em caso de dúvida, poderá solicitar a identificação dos concorrentes. 
 
16º. Haverá a acompanhar a prova, e à chegada, um médico para eventuais emergências. 
 

17º. Todos os casos omissos neste Regulamento serão apreciados pela Organização e 
julgados pelo Júri com base no Regulamento da F.P.A. e Comissão Nacional de Estrada e 
Corta-Mato. 
 
18º. Estará presente nesta prova um Delegado/Técnico da Associação de Atletismo de 
Aveiro. 
 
19º. Reclamações terão de ser apresentadas por escrito e mediante caução de 50,00 
Euros. 
 
20º. As inscrições devem ser enviadas até ao dia 08 de Maio de 2013, sendo obrigatório a 
indicação de Nome, apelido e data de nascimento. 
     - Valor das inscrições: 5 €. 
     - Sendo a inscrição efetuada por equipa, o levantamento dos dorsais terá que ser 
obrigatoriamente feito pela totalidade dos inscritos. 
Os dorsais poderão ser levantados no dia 11 Maio das 14.00 às 18.30 e no dia da prova 
das 08.00 às 09.30, no secretariado junto da meta, na praia de Cortegaça. 
 

21º. Haverá prémios conforme lista em separado (ver escalões). 
 

22º. A entrega dos prémios, só será feita ao próprio atleta, podendo ser solicitada a 
respectiva identificação. 
 

23º. Para efeitos de atribuição de prémios, os Atletas que pretendam participar no escalão 
inferior devem obrigatoriamente, comunica-lo no acto da inscrição. 
 
 
 
 
 


