REGULAMENTO GERAL
DECARUN LEIRIA
1. ORGANIZAÇÃO
a. Clube ou entidade Organizadora: DECATHLON LEIRIA
b. Apoios: ADAL/C. M. Leiria
c. Data:16/10/2016
d. Hora:9h00
e. Local: Zona Industrial Zicofa- Decathlon Leiria
2. PROGRAMA HORÁRIO / DISTÂNCIA
Hora

10h

Escalão/Idade
Júnior
Sénior
Veteranos 35
Veteranos 40
Veteranos 50
Veteranos 60

Masculino
Feminino
1997/1998
1996 e antes
35/39
35/39
40/49
40/49
50/59
≥50
≥60
--

Distância

10Km

3. LOCAIS DA COMPETIÇÃO
A competição irá realizar-se na Zona Industrial da Zicofa – Leiria
Secretariado/Partida/Chegada: Decathlon Leiria
Percurso:
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Local de afixação da lista de inscritos e dos resultados: Decathlon Leiria
4. INSCRIÇÕES
a. Formalização
i. As inscrições para a competição são pessoais e intransmissíveis e
devem conter os seguintes elementos:
1. Nome
2. Data de Nascimento
3. Escalão
4. Equipa (Nome da Equipa)
5. Seguro (Sim ou Não)
ii. As inscrições decorrem de 01 de Setembro de 2016 a 14 de Outubro
de 2016 e podem ser efectuadas pelos seguintes meios:
1. Facebook Decathlon Leiria – Evento DECARUN
2. Loja Decathlon Leiria
3. E-Mail: debora.jorge@decatlon.com
5. TAXAS DE PARTICIPAÇÃO E DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
A organização poderá a qualquer momento, e sem aviso prévio, suspender ou prorrogar os
prazos referidos assim como adicionar ou limitar o número de inscrições em função de
necessidades e disponibilidades técnicas ou estruturais.
As inscrições serão encerradas assim que se atinjam os limites definidos.
A inscrição na corrida é pessoal e intransmissível. Não são aceites cancelamentos nem
efectuadas devoluções de valores pagos no momento da inscrição, independentemente da
causa ou da importância.
Até 14 de Outubro de 2016
DECARUN Leiria 1 Km
5€
Atletas s/ seguro +1€ de Inscrição

6. DORSAIS
Os dorsais deverão ser levantados com 40 minutos de antecedência relativamente ao horário
da competição, no secretariado da mesma por cada participante. Os atletas devem ser
portadores de 4 alfinetes para colocação dos respectivos dorsais.
7. ABASTECIMENTOS
O abastecimento irá acontecer em um local central durante prova.
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8. COMPORTAMENTO DESPORTIVO
Os Atletas devem:










Ser portadores da sua identificação, independentemente de existir qualquer
reclamação;
Ocupar sempre a direita da faixa de rodagem a fim de facilitar o ordenamento do
trânsito;
Cumprir integralmente o percurso da prova e não obstruir intencionalmente outros
atletas;
Tomar devida nota do seu dorsal, para eventual indicação na chegada em caso de
inutilização respectiva;
Recusar assistências não regulamentares;
Cumprir as indicações da organização da prova;
Correr com o dorsal que lhe foi atribuído no momento da inscrição;
Assegurar que se encontram física e psicologicamente aptos a participarem na prova
em que se inscrevem;
Evitar fazer lixo no local da prova.

9. CLASSIFICAÇÕES
Entidade responsável pelas classificações (juízes da ADAL)
i)

Classificações Individuais:
Serão apuradas classificações individuais para todos os escalões e géneros;
ii) Classificações Colectivas:
Serão apuradas classificações colectivas aos primeiros 4 elementos de cada clube
independente do escalão ou género.
10. PRÉMIOS
Serão atribuídos Vales de Desporto aos 3 primeiros classificados masculinos e femininos a
cortar a meta.
Serão igualmente atribuídas medalhas aos três primeiros classificados de cada escalão
(masculino e feminino) e equipas da prova - será elaborada uma classificação coletiva absoluta
entre os atletas juniores, seniores e veteranos (masculinos e femininos), contando para o
efeito os 4 primeiros atletas de cada equipa. Vence a equipa com menor pontuação, sendo que
ao lugar da classificação individual corresponde igual número de pontos para o somatório da
equipa.
Em caso de igualdade pontual vence a equipa com o quarto atleta melhor classificado.


A atribuição dos prémios será realizada 30 min após a conclusão do evento.
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11. ARBITRAGEM
O dispositivo de arbitragem da prova estará a cargo da Associação Distrital de Atletismo de
Leiria.
Os casos omissos na prova serão resolvidos pela Associação de Atletismo de Leiria, de acordo
com o Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.
12. RECURSOS
Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito ao Júri da Prova até 30
minutos após a divulgação dos resultados, juntamente com a quantia de 50,00€, a qual será
devolvida se o protesto for considerado procedente.
13. SEGURO
Os participantes que declarem não possuir seguro desportivo serão abrangidos por um seguro
de acidentes pessoais de acordo com o definido pelo Decreto-lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro.
14. DIRETOR TÉCNICO
Rui Militão
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