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1. ORGANIZAÇÃO 
 

A 2ª Meia Maratona H2O de Faro é uma prova pedestre noturna organizada pela Fagar 
e pelo Município de Faro, com o apoio técnico da Associação de Atletismo do Algarve. 
 

2. DATA/HORA/ LOCAL 
 

2.1. Data: 24 de Março de 2018 
 
2.2. Hora:  
 

2ª Meia Maratona da Água na distância de 21,097km: início às 18h15. 
2ª Mini Maratona da Água na distância de 10,500km (aproximadamente): início 
às 18.15h. 

 
2.3. Local: Partida Ponte Praia de Faro e chegada Jardim Manuel Bívar em Faro. 
 

3. PARTICIPAÇÃO  
 
A competição é destinada a atletas de todos os âmbitos desportivos (Federados, 
INATEL, Escolar, Militar e Popular), individuais e/ou coletivos como equipas, grupos, 
ginásios, famílias, dos escalões de juniores, seniores e veteranos (nascidos em 1997 e 
anteriores). 
 

4. INSCRIÇÕES  
 
4.1. As inscrições são obrigatórias e deverão ser realizadas no formulário da 
competição disponível na página da AAALG em www.aaalgarve.org  
 

 2ª Mini Maratona da Agua (Aproximadamente 10,500km) 
 2ª Meia Maratona da Agua (21,097km)  

 
4.2. As taxas de inscrição devidas pelos atletas que pretendam participar nas provas 
são as seguintes: 

 Meia Maratona: 5,00€/ Mini Maratona: 2,00€ - até às 24 horas do dia 31 de 
Janeiro (quarta-feira) 

 Meia Maratona – 7,00€/ Mini Maratona: 4,00€ - até às 24 horas do dia 21  
Março (quarta-feira) 
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4.3. Excecionalmente poderão ser efetuadas inscrições presenciais até às 19h00 do dia 
23 de Março junto ao secretariado localizado na FAGAR (local do levantamento dos 
dorsais, conforme ponto 5. Do presente regulamento), sendo nesse caso o valor de 
inscrição de 17,00€. 
4.4. Inscrições por equipas com 5 ou mais elementos beneficiam de um desconto de 
0,50€ por inscrição. 
 

5. DORSAIS/ KIT DE ATLETA 
 

5.1. A organização fornece os dorsais que deverão ser levantados no dia 23 de Março 
das 15h às 20h no secretariado da competição situado na sede da FAGAR (Rua Prof. 
Norberto Silva, n.º 8 – 8004-002 Faro), pelo delegado de cada Clube/ Equipa ou 
individualmente no caso de atletas individuais ou no dia da prova (24 de Março) das 
10h às 15h no Jardim Manuel Bívar, local da meta. 
 
5.2. Os atletas devem ser portadores de 4 alfinetes para colocação dos respetivos 
dorsais, ficando responsáveis pela sua colocação correta e visível no seu equipamento. 
 
5.3. O Kit de atleta, que será fornecido pela organização a todos os atletas 
devidamente inscritos e que levantem os dorsais é composto por: 
 Saco 
 Dorsal  
 T-shirt  
 Chip 
 Material promocional variado 

 
5.4. Em caso de rutura de stock do tamanho de t-shirt solicitado será sugerido um 
tamanho alternativo. 
 

6. CHIP 
  

6.1. Todos os atletas inscritos na 2ª Mini Maratona da Agua e na 2ª Meia Maratona da 
Agua devem utilizar o chip fornecido no Kit do Atleta. 
 
6.2. O chip encontra-se codificado para o atleta, sendo pessoal e intransmissível e não 
pode ser retirado do dorsal (i.e., deverá ser mantido tal e qual como se encontra 
quando o recebe). 
 
6.3. A leitura do chip apenas ocorrerá se este for colocado conforme as instruções. 

6.4. A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados no 
caso de o chip ser retirado ou danificado na sequência de um ato do atleta. 
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6.5. A organização desqualificará todos os atletas que efetuem a prova: 

 Com mais do que 1 chip 
 Com um chip pertencente a outro atleta; 
 Sem o chip fornecido pela organização; 
 Com um chip que não tenha sido disponibilizado pela organização. 

 
 

7. PROGRAMA HORÁRIO / DISTÂNCIAS/ ESCALÕES 
  

HORA ESCALÃO GENERO ANO DE 
NASCIMENTO 

DISTÂNCIA 

18h15 

JUNIORES 

FEMININO 

1999/2000 

    
10,5KM CORRIDA 

+ 
21,097KM CORRIDA 

SENIORES 1998 e anteriores 
VETERANOS I 35… 39 anos 
VETERANOS II 40… 44 anos 
VETERANOS III 45 … 49 anos  
VETERANOS IV 50 anos ou + 
JUNIORES 

MASCULINO 

1999/2000 
SENIORES 1998 e anteriores 
VETERANOS I 35… 39 anos 
VETERANOS II 40… 44 anos 
VETERANOS III 45… 49 anos 
VETERANOS IV 50… 54 anos 
VETERANOS V 55… 59 anos 
VETERANOS VI 60 anos ou +  

20h30 ENTREGA DOS PRÉMIOS 
 

Nota: A idade considerada é a idade do atleta no dia da prova (escalão de veteranos). 
 

8. BENGALEIRO 
 
8.1. Os atletas devidamente inscritos terão direito a um serviço de bengaleiro para os 
seus sacos com kit atleta. 
 
8.2. Para o efeito, os atletas poderão entregar o saco do kit atleta com os seus 
pertences no bengaleiro situado junto da Camara de Chamada, na zona da partida 
(antes da ponte da praia), sendo registado no saco (Kit) o número do seu dorsal 
correspondente.  
 
8.3. No final da prova, existirá uma tenda junto à meta onde os atletas, mediante a 
apresentação do seu dorsal, poderão levantar o seu saco.  
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8.4. A organização não efetuará qualquer controlo sobre o conteúdo do saco do Kit 
atleta ou sobre qualquer outro saco, mochila, mala etc…, que venha a ser entregue 
pelo atleta no bengaleiro, não procedendo à inventariação do seu conteúdo nem à 
verificação dos danos que tais objetos possam ter. 
 
8.5. Os atletas não deverão deixar objetos de valor dentro dos sacos. 
  
8.6. A organização não se responsabiliza por quaisquer danos que venham a existir nos 
objetos entregues, nem se responsabiliza pelo desaparecimento, destruição ou 
inutilização dos objetos entregues.  
 

9. TRANSPORTE 
 
9.1. Todos os atletas devidamente inscritos e portadores do dorsal terão à sua 
disposição e de forma gratuita transporte para o local da partida, nos termos do 
número seguinte. 
 
9.2. O transporte será efetuado por autocarro ou outro veículo de passageiros a partir 
Jardim Manuel Bívar, bastando para o efeito a apresentação do dorsal.  
 
9.3. As partidas de autocarros ocorrerão em sistema de vai-e-vem, a partir das 15.30 
horas até às 17h00.       
 
 

10. COMPORTAMENTO DESPORTIVO 
 
10.1. Os Atletas devem: 
- Ser portadores da sua identificação, independentemente de existir qualquer 
reclamação; 
- Ocupar sempre a direita da faixa de rodagem durante a prova a fim de facilitar o 
ordenamento do trânsito; 
- Cumprir integralmente o percurso da prova e não obstruir intencionalmente outros 
atletas; 
- Tomar devida nota do número do seu dorsal, para eventual indicação na chegada em 
caso de inutilização do mesmo; 
- Recusar assistências que não sejam permitidas; 
- Cumprir as indicações da organização da prova; 
- Correr com o dorsal que lhe foi atribuído no momento da inscrição; 
 
10.2. Os atletas devem reunir condições físicas e de saúde necessárias à prática 
desportiva e adequadas à prova em que se inscreveram. Após a inscrição, assumem 
que se sentem fisicamente e psicologicamente preparados para o esforço físico 
inerente à prova em que vão participar. 
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10.3. A organização, a FAGAR e o Município não se responsabilizam por quaisquer 
problemas de saúde que o atleta venha a sofrer durante ou após a realização da prova, 
cabendo aos atletas assegurar que possuem condição física e de saúde adequada ao 
esforço físico decorrente da prova. 
 
 

11. ASSISTÊNCIA MÉDICA  
 
Será disponibilizada assistência médica na partida e na zona da meta. 
 

12. ACOMPANHAMENTO DA PROVA 
 
Só poderão acompanhar a prova a(s) viatura(s) autorizadas pela organização as quais 
estarão devidamente identificadas, bem como as viaturas pertencentes às forças de 
segurança, salvo situação de emergência devidamente certificada pelas forças de 
segurança. 
 

13. JÚRI 
 
O Júri da prova é da inteira responsabilidade da organização, cabendo à Associação de 
Atletismo do Algarve realizar toda a parte técnica da prova (ajuizamento e 
classificações finais). 
 

14. CLASSIFICAÇÕES 
 
14.1. Serão apuradas classificações individuais para todos os escalões e géneros 
(apresentados no quadro constante do ponto 7 do presente Regulamento), tendo em 
consideração os melhores tempos obtidos pelos atletas. 
 
14.2. Os atletas que não participem na distância para a qual se inscreveram serão 
automaticamente desclassificados. 
 

15. PRÉMIOS  
 
15.1. Serão atribuídos os seguintes prémios: 
 

2ª Mini e 2ª Meia Maratona da Agua  
 
15.1.1. Serão atribuídos prémios às três primeiras classificadas femininas e aos três 
primeiros classificados masculinos da Mini Maratona e às cinco primeiras 
classificadas femininas e aos cinco primeiros classificados masculinos da Meia 
Maratona, a cortar a meta (apenas se terá em consideração a classificação geral). 
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15.1.2. Medalha finisher para todos os atletas que terminam a 2ª Mini Maratona e 
a 2ª Meia maratona da Agua.  

 
15.2  
 
2ª Meia Maratona da Agua  
 
15.2.1. Serão atribuídos Medalhas aos 3 primeiros classificados por escalão (conforme 
tabela apresentada no ponto 7 do presente Regulamento). 

 
15.2.2. Os Prémios Monetários serão atribuídos aos atletas de acordo com a 
classificação geral e por escalões conforme documento que consta do Anexo II ao 
presente Regulamento. 
 
15.3. Os prémios monetários por escalões não são acumuláveis com a classificação 
geral, isto é, no caso em que um atleta tenha direito ao prémio monetário respeitante 
à classificação geral não terá direito ao prémio por escalão.  
 
15.4. Nas situações em que um atleta de determinado género e escalão receba o 
prémio monetário devido por força da sua classificação geral, o prémio monetário por 
escalão será entregue ao atleta desse escalão que não tenha direito a receber prémio 
monetário pela classificação geral e se tenha classificado imediatamente a seguir.  
 
15.5. No final da prova ficará disponível no site do evento um diploma eletrónico de 
participação para todos os atletas, sendo possível efetuar o download do mesmo. 
 
15.3 
 
Prémios Coletivo (Equipas) 
 
Haverá um prémio coletivo de 100€, para a equipa que terminar a 2ª Meia Maratona  
Água de FARO com mais elementos, de ambos os géneros. 
Só serão consideradas para este prémio as equipas filiadas na Federação Portuguesa 
de Atletismo ou em alguma federação Internacional da modalidade. 
 

16. SANÇÕES 
 
Sem prejuízo das sanções previstas no ponto 6.5. do presente regulamento, são objeto 
de sanção, por parte do júri da prova, os atletas que: 
 
– Não efetuem o controlo de partida; 
– Não cumpram o percurso na sua totalidade ou, mesmo cortando a linha da meta, 
façam um percurso diferente do percurso oficial da prova em que esteja inscrito; 
– Não usem durante a prova o dorsal no peito bem visível; 
– Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição; 
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– Corram com o dorsal que não corresponde ao nome de inscrição; 
– Prejudiquem intencionalmente outros participantes; 
- Não acatem qualquer determinação imposta pelas autoridades ou pelos elementos 
da organização. 
 

17. HOMOLOGAÇÃO DA DISTANCIA DE ½ MARATONA 
 
A organização procedeu à homologação oficial da distância de Meia Maratona, 
contanto os registos cronométricos da mesma, como oficiais e de entrada nos rankings 
da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e International Association of Athletics 
Federations (IAAF).  
 

18. 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 75€ a 
qual será devolvida se o protesto for considerado procedente. 
 

19. DURAÇÃO 
 
Será encerrado o controlo de chegada às 21h00, pelo que a competição terá a duração 
máxima de 2h45. 
 

20. SEGURO 
 
Os participantes encontram-se abrangidos por um seguro de acidentes pessoais de 
acordo com o definido pelo Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro. 
 

21. ACEITAÇÃO 
 

19.1 É reservado o direito à organização a aceitação ou não aceitação das inscrições. 
19.2 Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em 
caso de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem 
informar a organização. 
 

22. DIREITOS DE IMAGEM 
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 
incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada em filmagens e 
registos fotográficos que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução 
em peças comunicacionais, de cariz noticioso e/ou promocional, independentemente 
do suporte ou plataforma utilizado, designadamente, jornais, revistas, folhetos, redes 
sociais, blogs, páginas de Internet, imprensa online, etc... 
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23. CANCELAMENTO DO EVENTO 
 
O cancelamento das provas ou corridas pode ocorrer por fatores externos à 
organização, designadamente, catástrofes naturais, greves, manifestações, 
impedimento dos percursos dos trajetos ou da via pública, impossibilidade do uso de 
telecomunicações, restrições do governo ou nova legislação.  
 

24. REGULAMENTOS APLICÁVEIS 
 
Em tudo o que não se encontre especialmente previsto no presente Caderno de 
Encargos, aplicam-se as disposições do Regulamento Geral de Competições da 
Federação Portuguesa de Atletismo.  
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ANEXO I: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL 
FEMININO MASCULINO 

1ª CLASSIFICADA 250€ 1º CLASSIFICADO 250€ 
2ª CLASSIFICADA 200€ 2º CLASSIFICADO 200€ 
3ª CLASSIFICADA 150€ 3º CLASSIFICADO 150€ 
4ª CLASSIFICADA 100€ 4ª CLASSIFICADO 100€ 
5ª CLASSIFICADA 50€ 5ª CLASSIFICADO 50€ 

 
 
 

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL POR ESCALÕES 

FEMININO MASCULINO 

CLASS. SEN VET. I VET. II VET. III VET IV SEN VET. I VET. II VET. III VET IV VET. V VET VI 
1ºClass 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 
2ºClass 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25€ 
3ºClass 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 

 
 


