Regulamento

Localização: Parque Urbano (Paços de Ferreira)
Coordenadas GPS: 41°16'25.1"N 8°22'32.3"W

Data: 19 de Maio 2019

Tipologia da prova:
PROVA CORTA-MATO “ENGENHEIRO RAMIRO DO ROSÁRIO”
(Distância: 10 KM) - Circuito fechado
PROVA BTT-XCO “ESTAÇÃO DOS LATICÍNIOS”
Duração (2 horas) - Circuito fechado

1. APRESENTAÇÃO
É fundamental dinamizar e incentivar as populações a aderir à prática desportiva e a práticas de
vida saudável. Como tal, estamos a realizar um megaevento desportivo, onde garantimos a
qualidade e o compromisso com os participantes.
Este evento é composto por 2 provas que envolvem cerca de 450 participantes. Sendo da
responsabilidade e organização da parceria entre a Junta de Freguesia de Paços de Ferreira
,Clube Trilheiros e Amigos e grupo informar Paços Runners.
Pretendemos envolver a cidade e o concelho neste evento com objetivo de dar a conhecer cada
vez mais o nome de Paços de Ferreira, de modo a que possamos promovê-la tanto a nível
socioeconómico, quanto cultural.

2. INSCRIÇÕES
Serão on-line e terão o custo de 8 euros para todos os participantes.
Incluem banho, reforços líquidos e sólidos e T-shirt Finisher
O limite de inscrições é de 300 participantes (PROVA CORTA-MATO “ENGENHEIRO RAMIRO DO
ROSÁRIO”) e de 150 participantes para a (PROVA BTT-XCO “ESTAÇÃO DOS LATICÍNIOS”).
A abertura das inscrições na plataforma, será dia 22 de Março de 2019.

3. PERCURSO
O percurso será totalmente marcado com fitas e barreiras, existindo elementos da organização
ao longo de todo o percurso.
Os atletas devem respeitar os membros da organização, devendo avisá-los caso queiram desistir
durante o percurso.

4. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE
Não é permitido destruir ou alterar propositadamente qualquer elemento natural (muros,
plantações, sinalética, marcações, etc…) ao longo do percurso.
Embora os percursos se situem em propriedade e responsabilidade do Município de Paços de
Ferreira, os participantes devem ser responsáveis e abster-se de quaisquer atos que possam
causar danos a terceiros, nomeadamente em terrenos contíguos aos percursos.
O comportamento inadequado ou o recurso de linguagem ofensiva, como recurso a agressão
verbal ou de qualquer espécie, em todas as modalidades, serão caso de advertência e
impedimento de participação.
Sendo a Agrária em Movimento um evento que promove e privilegia os princípios da Ética
Desportiva.

5. ESCALÕES
PROVA CORTA-MATO “ENGENHEIRO RAMIRO DO ROSÁRIO”
Juniores (Masculinos/Femininos) 18 e 19 anos
Seniores (Masculinos/Femininos) 20 a 34anos
Veteranos (Femininos) 35 anos ou mais
Veteranos A (Masculinos) 35 anos aos 40 anos
Veteranos B (Masculinos) 41 anos aos 50 anos
Veteranos C (Masculinos) + de 51 anos
PROVA BTT-XCO “ESTAÇÃO DOS LATICÍNIOS”
Juniores (Masculinos/Femininos) 17 e 18 anos
Elites (Masculinos/Femininos) 19 a 29 anos
Masters (Femininos) 30 anos e +
Masters 30 (Masculinos) 30 anos a 39 anos
Masters 40 (Masculinos) 40 anos a 49 anos
Masters 50 (Masculinos) 50 anos e +

6. PROGRAMA
PROVA CORTA-MATO “ENGENHEIRO RAMIRO DO ROSÁRIO”
9h00 - Abertura do secretariado
10h30 - Partida
12h00 - Entrega de prémios

PROVA BTT-XCO “ESTAÇÃO DOS LATICÍNIOS”
13h00 Abertura do secretariado
14h30 Abertura da pista para aquecimento
15h00 Partida
18h00 Entrega de prémios

7. IDENTIFICAÇÃO
Na prova de corta-mato os atletas deverão usar o peitoral (À frente) fornecido pela
organização.
Na prova de BTT todos os participantes deverão usar a placa (frente da bicicleta- volante)
fornecida pela organização.

8. EQUIPAMENTO
Para todas as provas os atletas deverão usar equipamento adequado à modalidade.

9. ZONA DE ABASTECIMENTOS
Na zona de abastecimento, serão disponibilizados líquidos e/ou sólidos para consumo no local.
Será disponibilizada à chegada a cada um dos participantes uma garrafa de água.

10.BANHOS
Nas piscinas municipais, serão disponibilizados balneários para quem pretender tomar banho.
Será também disponibilizado um local para lavagem de bicicletas próximo da zona de banhos.

11. PRÉMIOS
Em todas as provas serão atribuídos prémios para os 3 primeiros classificados por
escalão/género.

12.RESPONSABILIDADE CIVIL DO EVENTO
Depois de efetuado o pagamento da inscrição, todos os participantes estão cobertos por um
seguro (FIDELIDADE) adequado à prática da modalidade de competição em que irão participar.
No entanto a organização não se responsabiliza por qualquer dano que possa acontecer aos
atletas participantes, assim como qualquer dano que estes possam causar, sejam materiais ou
a terceiros.

13.INFORMAÇÕES E CONTACTOS
Junta de Freguesia de Paços de Ferreira
geral@jfpf.com
Telefone: 255865543
Abílio Fernandes – 919446614

Clube Trilheiros e Amigos
Redes Sociais: www.facebook.com/clubetrilheiroseamigos
Email: ctrilheirosamigos@gmail.com
Ricardo Silva: 914271625 Horário pós-laboral

14. OMISSÕES
Os casos omissos no presente regulamento são decididos pela organização com respeito pelas
normas legais e regulamentares em vigor.
A organização reserva-se ao direito de proceder as alterações ao presente Regulamento, sendo
estas comunicadas previamente no link do Facebook Agraria em Movimento

