Regulamento da Corrida das Fogueiras - 2018

CORRIDA
DAS
CcorrFOGUEIRAS

15 Km
CERTIFICADO DE MEDIÇÃO
OFICIAL

REGULAMENTO

Artigo 1
Organização:
A 40ª CORRIDA DAS FOGUEIRAS, integrada no 39º Troféu Spiridon, é organizada pela Câmara
Municipal de Peniche, sendo o Diretor Técnico o Professor Mário Machado.

Data/Local/Hora:
Data: 29 de junho de 2019
Partida: Avenida do Porto de Pesca – 21H30
Chegada: Marina de Peniche.

Distância:
A prova tem a distância de 15000 metros. Este é um percurso aferido pelo CNEC.

Percurso, altimetria e marcação do percurso
Av. do Porto de Pesca, R. dos Pocinhos, Avenida Monsenhor Bastos no sentido da saída de Peniche
(retorno), Av. Monsenhor Bastos (rotunda de Nª. Senhora da Boa Viagem), Rua dos Pocinhos, Rua
Dr. Ernesto Moreira, R. da Ponte Velha, Largo do Município, Av. do Mar, Largo da Republica, R.
Pedro António Monteiro, R. Marquês de Pombal, Praça Jacob Rodrigues Pereira, R. Alexandre
Herculano, Av. 25 de Abril, Largo dos Navegantes, Marginal Norte, Cabo Carvoeiro, Marginal Sul, R.
Sacadura Cabral, R. Heróis de Ultramar, R. General Humberto Delgado, R. Primeiro de Maio, Rua Dr.
Azevedo Perdigão, Avenida 25 de Abril, R. António da Conceição Bento, R. Arquiteto Paulino
Montez, R. Alexandre Herculano, Praça Jacob Rodrigues Pereira, R. 13 Infantaria, Largo do
Município, Av. do Mar e Largo da Ribeira, num percurso de 15 Km.

AVISO
Os atletas da frente devem seguir a mota que está sinalizada com uma bandeira.
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Croqui do percurso:

Altimetria:
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Marcação do percurso:
Atendendo a que esta prova é realizada á noite, num percurso com pouca iluminação vamos fazer a
sua marcação do percurso com umas placas fluorescentes de fundo amarelo, com as setas pretas,
que colocaremos nos postes de luz e/ou nos sinais de trânsito, nos cruzamentos que entendermos
ser necessário, como foi feito no ano anterior. Este nosso procedimento não retira a
responsabilidade dos atletas de conhecerem o percurso e fazerem se assim o entenderem o seu
reconhecimento.
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Artigo 2
Escalões:
Esta corrida destina-se a todos os atletas, federados ou não, no âmbito da corrida para todos, tendo
os seguintes escalões:
ESCALÕES
Masculinos

Femininos

Juniores (18-19 anos)

Juniores (18-19 anos)

Seniores (20-34 anos)

Seniores (20-34 anos)

V35 (35-39 anos)

VF35 (35-39 anos)

V40 (40-44 anos)

VF40 (40-44 anos)

V45 (45-49 anos)

VF45 (45-49 anos)

V50 (50-54 anos)

VF (50 ou mais anos)

V55 (55-59 anos)

D1F - Cadeira de rodas

V60 (60-64 anos)

D2F - Todos os outros

V65 (65 ou mais anos)

Nota: De acordo com o
Regulamento da Federação
Portuguesa
de
Atletismo
(CNEC), não é permitido a
participação de atletas com
idade inferior aos 18 anos.

D1 - Cadeira de rodas
D2 - Todos os outros

Nota: A época desportiva tem o seu início em 16 de outubro de cada ano. Os atletas mantêm o seu
escalão até ao dia 31 de dezembro passando a vigorar as alterações de escalão no primeiro dia de
cada ano civil, isto é, a partir de 1 de janeiro de cada ano. Excetuam‐se os escalões de Veteranos em
que para a atribuição do escalão considera‐se a idade no dia da prova.

Artigo 3
Partida:
A partida é simultânea, sendo as classificações feitas por escalões e por equipas.

3.1 A partida estará organizada por ondas de tempos, podendo aceder às zonas
correspondentes exclusivamente os corredores com pulseira de acesso com a cor
respetiva.
3.2 Os corredores no momento da inscrição devem indicar e enviar o respetivo
comprovativo da sua melhor marca numa destas distâncias, 10Km, 15 km ou Meia
Maratona, a organização irá determinar a onda de tempo em que cada participante vai
partir, atribuindo uma pulseira com a cor correspondente. No caso de não anexarem o
diploma no momento da inscrição devem enviar para: comprovativos.tempo.fog@gmail.com
(Diploma de uma prova com a distância Homologada e ter sido obtida nos
últimos 12 meses à data da prova).
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3.3 O tempo que vamos considerar para as ondas de tempos é o tempo do chip, se não
existir consideraremos o tempo oficial (bruto).
3.4 Os comprovativos devem ser impreterivelmente enviados à organização até dia 31 de
maio, após esta data a organização não valida mais tempos.
3.5 No dia da prova, caso não levem consigo a pulseira, perdem o direito ao acesso à zona
de partida e ser-lhe-á indicada a última onda de partida (azul – mais lentos).
3.6 A organização reserva o direito de, na entrega do KIT oficial da prova solicitar aos
corredores inscritos numa determinada onda de tempo específica que justifiquem a
sua melhor marca na distância que indicou anteriormente (Diploma de uma prova com
a distância Homologada e ter sido obtida nos últimos 12 meses à data da prova).
3.7 O atleta que partir em local diferente do indicado pela organização ou saltar as
grades na partida mudando de onda de ritmo será desclassificado.
3.8 Os atletas terão de se fazer acompanhar do seu peitoral, da pulseira de ritmo e do seu
chip no dia da prova, caso contrário não poderão participar.
A inscrição na corrida é pessoal e intransmissível não podendo ser usada por outro atleta.

 Partida por Ondas de Ritmo:
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Bandeiras e pulseiras – Ondas de Ritmo

Artigo 4
Inscrições:
Inscrições limitadas: 4000Atletas
Como pode fazer as Inscrições:
A-

ON-LINE PELA INTERNET

Em www.cm-peniche.pt
B-

POSTO LOCAL DE INSCRIÇÃO (em Peniche) – 04 de março a 29 de junho 2019
(se ainda existirem vagas)
Horário normal de expediente:
2ª a 6ª Feira: 09:00-13:00h e 14:00-17:00h

Local: Bairro Arco Íris|Edifício S. João|Lote 9, Nº 3 R/C
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C-

VALOR DAS INSCRIÇÕES E DATAS LIMITES:

1.

ON-LINE PELA INTERNET
15 km - Corrida das Fogueiras
9€ (Até 26 de Junho) Atletas Federados
10€ (Até 26 de Junho) Atletas Não Federados

2.

PRESENCIAL
15 km - Corrida das Fogueiras
15€ (Até 29 de Junho) Atletas Federados
15€ (Até 29 de Junho) Atletas Não Federados
A organização reserva numa primeira fase 300 inscrições para os atletas federados, que
poderá sem aviso prévio e a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, ainda,
adicionar ou limitar o número de inscrições no evento em função de
necessidades/disponibilidades.

D-

FORMAS DE PAGAMENTO:
Inscrições online – MULTIBANCO/PAYPAL
Presencial – DINHEIRO E CHEQUE

AVISOS:
Não aceitamos pagamentos por transferência Bancária
A data final para as inscrições será dia 29 de junho de 2019, ou antes, caso se
esgote o número de inscrições colocado à disposição dos atletas.
Não se fazem devoluções da taxa de inscrição independentemente da causa ou da
importância paga para a inscrição.
O atleta que não levantar o seu kit na data e horário estipulado pela organização
ficará impedido de participar na corrida e perderá o direito ao kit.

Substituição de atletas inscritos:
Devido à grande procura de inscrições nas edições anteriores, estas esgotaram poucos dias
após a sua abertura e por termos recebido dezenas de pedidos de substituição de
atletas. Seguindo a orientação existente nas maiores provas internacionais, a organização
decidiu só permitir a alteração de nomes de atletas inscritos até dia 31 de maio, por ser
nesta data que imprimiremos os dorsais personalizados e por julgarmos injusto perante os
inúmeros atletas que não conseguiram a sua inscrição. A partir dessa data todos os pedidos
de substituição de atletas já inscritos por outros, consideraremos como uma nova inscrição
e cobraremos a taxa de nova inscrição. Alertamos para o facto de não ser permitido correr
sem peitoral ou com peitoral alheio, sendo que se alguém o fizer não estará coberto pelo
seguro, não poderá utilizar abastecimentos fornecidos pela organização, nem terá direito a
qualquer prémio. A organização fará o que estiver ao seu alcance para evitar essas situações
desclassificando e ou retirando da prova os atletas que forem detetados antes, durante e
após a prova.
Só aceitamos comprovativos de tempos (diplomas) até dia 31 de maio.
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OUTRAS INFORMAÇÕES:
i.

A Organização poderá, sem aviso prévio e a qualquer momento, suspender ou prorrogar
prazos ou, ainda, adicionar ou limitar o número de inscrições no evento em função de
necessidades /disponibilidades técnicas e estruturais.

ii.

Os participantes terão que apresentar, no levantamento do kit de participação, o
comprovativo da Inscrição efectuada com sucesso.

iii.

O local para o levantamento do kit (T-Shirt, chip de cronometragem, número de peito, 4
alfinetes) será no Pavilhão Desportivo da Escola D. Luís de Ataíde nos dias 28 das 09H00
às 13 horas e das 14H00 às 17H00 e dia 29 das 11H00 às 20H00.

iv.

A idade mínima para participação na prova é de 18 anos.

v.

Os preenchimentos de todos os campos de inscrição são obrigatórios para que a
inscrição seja aceite como válida e reconhecida pela Organização. Somente desta
maneira o participante será reconhecido oficialmente na prova.

vi.

Outra pessoa poderá levantar o kit de participação, desde que devidamente credenciada
e com comprovativo de inscrição efectuada com sucesso.

vii.
viii.

ix.

As inscrições sem taxa paga não são consideradas.
A Organização não se responsabiliza por erros no preenchimento dos dados de inscrição.
O participante ou o terceiro que fez a sua inscrição têm obrigação de escrever os dados
correctos.
No ato do levantamento do Kit de participação, o participante tem obrigação de conferir
os seus dados principais que estão na etiqueta do envelope e no Peitoral e conferir o
conteúdo do envelope que contém o chip, o nº de Peitoral, 4 alfinetes, e uma senha que
dará direito a uma refeição no convívio, caso encontre algum erro, terá que fazer
obrigatoriamente a correção no Secretariado da Prova. Na etiqueta constam nome, data
de nascimento e equipa. A confirmação de dados é obrigatória.
A Organização reserva-se no direito de não fazer esta correção após o participante ter
terminado a prova e os resultados já estiverem sido processados. Se por um acaso a não
alteração dos dados acabe por interferir na premiação, o participante será considerado
desclassificado.
No caso de algum dos dados de inscrição faltar no preenchimento da ficha de inscrição e
consequentemente não aparecer nas etiquetas do envelope e do peitoral e o participante
não corrigir junto do Secretariado, antes do início da Prova, o atleta será desclassificado,
e a Organização reserva-se no direito de não fazer a correcção para colocá-lo na
classificação geral.

x.

Caso tenha alguma alteração (escalão, sexo, etc.) para ser feita, faça-o antes de começar a
prova. No Secretariado encontrará uma equipa responsável por efectuar estas
mudanças, no sector de alteração de dados de inscrição.

xi.

No caso do levantamento das equipas, é obrigatório levantar todos os Kits da
equipa, não se aceita por isso o levantamento parcial da equipa.

xii.

A Organização decidirá caso a caso a possibilidade de considerar fazer uma nova
inscrição no próprio dia da prova, mediante as inscrições ainda disponíveis.

xiii.

No dia da Prova, os atletas que queiram utilizar a inscrição de outros atletas que
não vão participar e solicitem a alteração de dados, será considerada uma nova
inscrição e será cobrado o valor de uma nova inscrição.
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xiv.

Os atletas devem acrescentar no seu Dorsal, quaisquer problemas de saúde e
informações do contacto de algum familiar, para o caso de ser necessário.

Artigo 5
Dia da Prova:
Todos os atletas devem proceder ao levantamento do seu KIT (peitoral + Chip + T-Shirt +
senha para a refeição) no Pavilhão Desportivo da Escola D. Luís de Ataíde, das 11H00 às 20H00
do dia da prova. Após esta hora NÃO SE ENTREGAM MAIS KIT’S.

Artigo 6
Desqualificações:
Os atletas ficam obrigados a manterem-se atrás da linha de partida da caixa de tempo para
o qual foi colocado pela organização.
O atleta que partir em local diferente do indicado pela organização ou saltar as grades no
momento da partida será desclassificado.
O atleta que manifeste mau estado físico.
Não realize o percurso completo
Não tenha o peitoral
Não tenha o peitoral visível
Não tenha chip
Corra com o peitoral e ou chip de outro atleta
Manifeste comportamento antidesportivo
Falhe os controlos de passagem colocados ao longo do percurso pela organização.

Artigo 8
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL:
A participação do atleta na corrida é estritamente individual sendo proibido o auxílio de
terceiros, bem como, o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por escrito da
organização da corrida.

Artigo 9
Classificações:
As classificações serão feitas individualmente em cada escalão e na geral.
Para a classificação por equipas masculinas contam os quatro primeiros atletas de cada
equipa classificados na geral, independentemente do escalão.
Para a classificação por equipas femininas contam os quatro primeiros atletas de cada
equipa classificados na geral, independentemente do escalão.
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 CLASSIFICAÇÃO DOS ATLETAS E DAS EQUIPAS DE PENICHE
São considerados ATLETAS DE PENICHE, os nascidos ou residentes no Concelho de
Peniche.
 É obrigatório apresentar documento comprovativo de natural de Peniche ou de

residência (atestado de Residência), passado pela Junta de Freguesia da área da
sua residência.
São consideradas EQUIPAS DE PENICHE, AS EQUIPAS com sede no Concelho de
Peniche.
As classificações serão feitas individualmente em cada escalão e na geral.

Artigo 10
Tempo limite:
A Corrida das Fogueiras terá como tempo limite 1H45 (105 minutos), depois deste tempo limite a
Organização decidirá se fechará o controlo de chegada e dará a prova por encerrada.

Artigo 11
Seguro:
Os participantes devem reunir as condições de saúde necessárias à prática desportiva. Após a
inscrição assumem que se sentem fisicamente e psicologicamente preparados para o esforço físico
inerente à prova em que vão participar. A organização das provas assegura aos inscritos um seguro
de Acidentes Pessoais, conforme previsto no capítulo IV do artº 16º do DL 10/2009 de 12 de
janeiro.
A organização não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidos por este seguro.

Artigo 11
Premiação:
Os prémios (troféus) a atribuir serão os seguintes:
Masculinos
Classificação Geral
Equipas
1ª a 10º
Juniores
1º a 3º
Seniores
1º a 5º
V35-39
1º a 5º
V40-44
1º a 5º
V45-49
1º a 5º
V50-54
1º a 3º
V55-59
1º a 3º
V60-64
1º a 3º
V+65
1º a 3º
Deficientes Masc. 1 1º a 3º
Deficientes Masc. 2 1º a 3º

Peniche
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º

Femininos
Classificação Geral
Equipas
1ª a 3ª
Juniores
1ª a 3ª
Seniores
1ª a 3ª
VF35-39
1ª a 3ª
VF40-44
1ª a 3ª
VF45-49
1ª a 3ª
VF+50
1ª a 3ª
Deficientes Fem. 1
1ª a 3ª
Deficientes Fem. 2
1ª a 3ª

Peniche
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
1º a 3º
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PRÉMIOS EXTRA
Masculinos
Femininos
Classificação Geral
Classificação Geral Peniche
Classificação Geral
Classificação Geral Peniche
1º
1 Libra em Ouro
½ Libra em Ouro
1ª
1 Libra em Ouro
½ Libra em Ouro
2º ½ Libra em Ouro
2ª ½ Libra em Ouro
3º ½ Libra em Ouro
3ª ½ Libra em Ouro
KIT OFERTA: T-SHIRTS, Diplomas On-Line.
Medalhão especialmente cunhado será entregue aos atletas que terminarem a Prova.
Arraial com sardinhada para todos os atletas que solicitaram senha aquando da inscrição
Cada atleta que solicitar terá direito a uma Senha que dará direito a um KIT-Refeição.
Cada senha dará direito a: 8 Sardinhas; Pão; Vinho; Copos; Guardanapos
AVISOS:
Os Prémios têm que ser levantados na cerimónia de entrega de prémios, quem
não o fizer perderá o direito aos mesmos.
O tamanho da T-Shirt solicitada está sujeito a alteração, de acordo com a
disponibilidade.
No convívio a Organização só entrega um KIT-Refeição por atleta.

Artigo 11
O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização colocados ao longo
do percurso.

Artigo 12
Abastecimentos:
Só é permitido o abastecimento de água aos atletas nos locais indicados pela organização.

Artigo 13
Peitoral e Chip são pessoais e intransmissíveis
O titular de um peitoral e de um Chip não os poderão ceder, em caso algum, sem o prévio
conhecimento da entidade organizadora, sob pena de ser considerado responsável por qualquer
acidente em que o utilizador incorra no decurso da prova, ou que pelo mesmo possa ser provocado
a terceiros. Os casos detectados serão alvo de desclassificação.
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Artigo 14
Reclamações:
As reclamações deverão ser efetuadas de acordo com a normativa da International Association of
Athletics Federations (IAAF) e da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), juntando 50 euros à
reclamação. Este valor ficará depositado até que se resolva a reclamação apresentada, demorando o
tempo necessário para comprovar e consultar os dados apresentados. O valor será restituído se a
reclamação for deferida. Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito no local do
evento.

Artigo 15
Duches:
Locais para tomar duche: Local da chegada e Pav. Desportivo da Escola D. Luís de Ataíde
(secretariado).

Artigo 16
Direitos de imagem e direitos autorais
16.1

O(a) atleta que se inscreve e consequentemente participa da corrida aceita
incondicionalmente e concorda em ter a sua imagem e voz divulgada através de fotos, filmes,
rádio, jornais, revistas, internet, vídeos e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação,
para usos informativos, promocionais ou publicitários relativos à corrida, sem acarretar
nenhum ónus à Organização e aos patrocinadores, renunciando o recebimento de qualquer
rendimento que vier a ser auferido com tais direitos em qualquer tempo/data.

16.2 A filmagem, transmissão pela televisão, fotografias ou vídeo relativos à corrida têm os direitos
reservados aos organizadores.
16.3 Qualquer forma de divulgação de imagens da corrida ou interesse em destinar um profissional
para a cobertura da corrida estará sujeita à autorização e aprovação do Organizador.
16.4 Os Atletas autorizam o possível envio de mensagens informativas via: correio eletrónico,
ofícios, SMS e por outros meios, para os seus telefones e endereços por si fornecidos, no
momento da inscrição.
16.5 Todos os diretos autorais relativos a este regulamento e à presente corrida pertencem à
Câmara Municipal de Peniche.
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Artigo 17
Proteção de dados
O participante, ao confirmar a sua inscrição, consente a cedência, de forma gratuita e incondicional,
dos direitos de utilização dos seus dados pessoais para efeitos de notificação de Eventos
Desportivos, Subscrição da Newsletter da Website da Corrida das Fogueiras, Notificações por SMS,
Notificações por email.
A recolha e tratamento de dados pessoais incluídos nos ficheiros, tem como finalidade a inscrição
de participantes, bem como a comunicação aos participantes de todos os assuntos relacionados
com a Corrida das Fogueiras e ou outros eventos desportivos organizados pelo Município de
Peniche, de acordo com o que é estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)
em vigor desde 25 de maio de 2018.
Se deseja exercer os seus direitos de acesso de oposição, direito a ser esquecido ou retirar o seu
consentimento, deverá fazê-lo por escrito, comprovando a sua identidade para a morada descrita
ou através do email desporto@cm-peniche.pt.

Artigo 18
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização, das quais não haverá
recurso.

O Vice-Presidente e
Vereador do Pelouro do Desporto
Câmara Municipal de Peniche
Mark Ministro
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