6º SÃO SILVESTRE DA BATALHA
15 DE DEZEMBRO 2018 – 17HOO
REGULAMENTO GERAL

1ºORGANIZAÇÃO
O Atlético Clube da Batalha - ACB com apoio com a Câmara Municipal Batalha leva a
efeito no dia 15 de Dezembro de 2018 a 6ª Edição da Prova São Silvestre da Batalha.
2º PARTICIPANTES
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva.
Após a inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para
o esforço físico inerente à prova em que participarão.
Todos os participantes, sem exceção, devem reunir as condições de saúde
necessárias à prática desportiva, isentando a organização da prova, seus parceiros,
apoiantes e órgãos públicos envolvidos de quaisquer responsabilidades.
2.1 A organização da prova assegura aos inscritos um seguro de acidentes pessoais,
conforme previsto no D.L. 10/2009 (Seguro Desportivo)
2.2 A organização não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidas
por este seguro.
2.3 Os clubes/atletas são responsáveis pela veracidade das suas declarações.
3º DISTÂNCIA DO PERCURSO
A corrida tem uma distância de 10km, volta única, com partida na Rua Dona Filipa de
Lencastre e chegada na Rua Nossa Srª do Caminho, junto ao Mosteiro da Batalha.
3.1 Do programa faz parte uma caminhada na extensão aproximada de 6km com
partida e chegada na Rua Nossa Srª do Caminho, junto ao Mosteiro da Batalha às
17h10m, em percurso comum da corrida.
4ºINSCRIÇÕES
As inscrições para a prova devem conter os elementos solicitados no formulário de
inscrição (individual e coletivo), que servirão para identificação de cada participante
para o processo de cronometragem, mas também para ativação de seguro para
atletas não federados). As inscrições serão realizadas em WWW.lap2go.com.
4.1 As inscrições para a corrida são limitadas a 1000 atletas e 300 para caminhada.
4.2 O valor das inscrições e respetivos períodos temporais para efetuar as inscrições
será o seguinte:

Corrida 10 km



De 01 a 20 Novembro 2018 ---- 9€



De 21 Novembro a 09 Dezembro 2018 --- 10€

* Os atletas federados da Associação de Leiria pagam
7.50€ de 01 Outubro a 20 de Novembro 2018
9€

de 21 Outubro a 9 de dezembro 2018

4.3 Cada atleta receberá uma referência multibanco que é gerada no momento da
inscrição que tem de ser paga em 72 horas (3 dias), regularizando o pagamento. Após
este período de 72 horas, na ausência de pagamento, a inscrição é anulada. Quando
o pagamento é efetuado (dentro do referido período de 72 horas), o atleta recebe um
e-mail a confirmar o pagamento.
4.4 Não serão aceites inscrições após o dia 09-12-2018 – 23:59:59 (hora de
Portugal Continental).
4.5 O secretariado das provas estará localizado da Rua Nossa Senhora do Caminho,
junto ao Mosteiro da Batalha das 12h00 às 16h00. ENCERRARÁ 1HORA ANTES DO
INICIO DA COMPETIÇÃO.
5. SÃO SILVESTRE JOVEM
a) As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas para o WWW.lap2go.com até
09 de Dezembro de 2018.
b) Participantes com idades inferiores a 18 anos só poderão participar mediante a
assinatura do Termo de Responsabilidade por parte do Encarregado de Educação
aquando a recolha do dorsal.
6. CAMINHADA – 6KM
As inscrições deverão ser efetuadas para WWW.lap2go.com

De 10 Setembro até 09 Dezembro de 2018 -- 6€

7. ESCALÕES E HORÁRIOS

Horas

Escalão

Ano Nascimento

Distancia

15h00

Benjamins A M/F

2009/2010/2011

500m

15h10

Benjamins B M/F

2007/2008

700m

15h20

Infantis M/F

2005/2006

1200m

15h35

Iniciados M/F

2003/2004

2000m

15h50

Prova Extra

2012e depois

100m

17h00

Juvenis M/F

2001/2002

3000m

17h00

Juniores M/F

1999/2000

10 KM

17h00

Seniores M/F

1998 e antes

10 KM

Veteranos (M/F35)

35 A 39

Veteranos (M/F40)

40 A 44anos

Veteranos (M/F45)

45 A 49 anos

Veteranos (M/F50)

50 A 59 anos

17h00

Veteranos (M/F60)
17h10

Caminhada

10 KM

+ De 60 anos
Todos

6Km

*nos escalões de Veteranos (M e F) conta a idade no dia da prova.

8. ABASTECIMENTO
A corrida terá abastecimento único aos 5km e no final da Prova.
9. CLASSIFICAÇÕES
As classificações serão obtidas através de cronometragem eletrónica. Para esse fim
os participantes terão de colocar o chip numa das sapatilhas, consoante as regras que
serão expostas nos meios de comunicação do evento e conforme está ilustrado no
próprio chip. Deverão ainda competir com o dorsal no peito (de forma visível). As

classificações não contemplarão participantes com tempo oficial superior a 1h30min, o
tempo limite para conclusão do evento.
9.1 Qualquer dúvida na colocação do chip deverão entrar em contato com um
elemento da organização.
ATENÇÃO: O CHIP É DE ENTREGA OBRIGATÓRIA NO FIM DA PROVA.

10. PRÉMIOS
10.1 Serão atribuídos prémios e troféus ao primeiro masculino e feminino a cortar a meta da
Corrida São Silvestre Batalha.
10.2 Serão igualmente atribuídos troféus aos 3 primeiros de cada escalão masculino e
feminino a cortar a meta da Corrida da Batalha.
10.3 Serão atribuídos troféus ao primeiro batalhense masculino e feminino. Serão
considerados atletas Batalhenses, atletas nascidos ou residentes no Conselho da Batalha.
10.4 Serão atribuídos troféus às 3 melhores equipas. Será elaborada uma classificação coletiva
absoluta entre os atletas juniores, seniores e veteranos (masculinos e femininos), contando
para o efeito os quatro 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.
10.5 Será ainda atribuído um prémio de 100€ para a equipa / grupo de corrida com maior
número de atletas a terminar a Corrida da Batalha (10 km).

11. INFRAÇÕES
11.1 É rigorosamente proibido o acompanhamento de atletas por qualquer veículo com
ou sem motor. A não observância desta determinação implicará a imediata
desclassificação do atleta.
11.2 É expressamente proibida a troca de dorsais entre atletas, sejam ou não da
mesma equipa, bem como a inscrição pontual de um atleta numa equipa diferente
daquela em que se encontra federada.
11.3 Qualquer comportamento incorreto da parte de um atleta para com a
organização, adversário ou público em geral, implicará a sua imediata
desclassificação.
12. SEGURANÇA
A organização Atletico Clube Batalha, em colaboração com a Câmara Municipal da
Batalha e com a Guarda Nacional Republicana, limitarão o trânsito rodoviário durante
a prova e em todo o seu percurso. A organização garante a presença e

acompanhamento aos atletas que necessitem de assistência média/ambulatório, com
a presença dos bombeiros locais.
13. CONTROLO ELETRÓNICO DOS TEMPOS DE PASSAGEM
A empresa lap2go através dos chips, que cada atleta deve ter na sapatilha, fará os
controlos eletrónicos dos tempos de passagem aos 5km e aos 10km do percurso- a
organização desclassificará o (s) atleta (s) que procurem, voluntariamente, encurtar a
distância da prova ou pratiquem qualquer outra falta punível.
14. RECLAMAÇÕES
Qualquer reclamação ou protesto, têm que ser apresentadas por escrito,
obrigatoriamente feito em folha de papel A4 branca, ao júri da prova, até 30minutos
após o final da mesma, e após o pagamento da quantia de 100€ (cem euros), a qual
será devolvida se o protesto for considerado procedente. A organização construirá um
júri de recurso para apreciação das possíveis reclamações, composto por elementos
da Organização e do Conselho de Arbitragem da Associação de Atletismo de Leiria.

15. BANHOS
Todos os participantes podem usufruir gratuitamente do serviço de balneários que
estarão disponíveis no Complexo Desportivo da Batalha.

16. CAMINHADA
Para quem queira participar na caminhada, a organização marcou um percurso
pedestre orientado por guias pela Vila da Batalha de 6km, disponível para todas as
idades no valor de 6€ por pessoa com direito a um KIT. (Inscrição obrigatória)

17. CANCELAMENTO DO EVENTO
O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização:
catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de
circulação de trânsito, impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do
governo, nova legislação. Nestes casos a organização reserva-se no direito de nos 30
dias seguintes à data prevista para a realização do evento emitir um parecer acerca
das ações a serem tomadas resultantes da gravidade do cancelamento.
18. CASOS OMISSOS
Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização da prova de acordo com
os regulamentos da I.A.A.F.

Diretor Técnico
A Prova de Atletismo será acompanhada pelo Diretor Técnico Casimiro Gomes.

