
REGULAMENTO 
 

 
 1. ORGANIZAÇÃO A “São Silvestre” de Ponte da Barca é organizada pela Associação 

ECOBARCAVENTURA com a colaboração da Câmara Municipal de Ponte de Barca e a 

Associação de Atletismo de Viana do Castelo.  

 

2. DATA, HORA e Local de Partida Realiza-se no dia 29 de Dezembro de 2018, pelas 
20h30m, com partida e chegada na Praça Dr. António Lacerda em frente à Câmara Municipal 
de Ponte da Barca a 2ª S. Silvestre de Ponte da Barca, na qual se incorporará uma Caminhada 
S. Silvestre Ponte da Barca com a distância de 5 kms, sem fins competitivos.  
 

3. A CORRIDA E CAMINHADA  

Será uma corrida de 10 kms, para atletas federados e não federados nascidos em 2000 e 

anteriores e caminhada na distância de 5 kms destinada a todas as classes etárias e sem fins 

competitivos.  

 

4. PERCURSO  

PERCURSO 10 KMS  
 
5. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  
 
5.1 – PREÇO DE INSCRIÇÃO: 
Corrida de 10 kms  
LIMITE DE 1000 ATLETAS  
 
Até final de Outubro 8,00€  
Até final de Novembro 9,00€  
Até 22 de Dezembro 10,00€ 
 
Caminhada 5 kms (Prova sem fins competitivos)  
LIMITE DE 500 PARTICIPANTES  
 

Até final de Outubro 6,00€  
Até final de Novembro 7,00€ 
Até 22 de Dezembro 8,00€  
 
Depois das 23h59 de 22 de Dezembro, encerram as inscrições "OnLine", aceitando-se 
inscrições no dia da prova, com agravamento de 5€, até 30 minutos antes do início da 
mesma e com limite de Stock de Kits de participante. 
 
6. CLASSIFICAÇÕES Corrida 10 kms  
 

6.1Escalões para a Corrida:  
 
HORA CATEGORIA SEXO DISTÂNCIA  
20H30 Séniores       Masculinos 10.000 metros  1º 2º 3º 
20H30 Veteranos I   Masculinos 10.000 metros  1º 2º 3º 
20H30 Veteranos II  Masculinos 10.000 metros  1º 2º 3º 
20H30 Veteranos III Masculinos 10.000 metros  1º 2º 3º 
20H30 Veteranos IV Masculinos 10.000 metros  1º 2º 3º 
  
 
 



20h30 Séniores       Femininos 10.000 metros    1ª 2ª 3ª 
20h30 Veteranas I   Femininos 10.000 metros    1ª 2ª 3ª  
20h30 Veteranas II  Femininos 10.000 metros    1ª 2ª 3ª 
20h30 Veteranas III Femininos 10.000 metros    1ª 2ª 3ª  
20h30 Veteranas IV Femininos 10.000 metros    1ª 2ª 3ª  
 
 
Masculinos:  
Seniores (18 a 34 anos)  
Veteranos I (35 a 39 anos)  
Veteranos II (40 a 44 anos)  
Veteranos III (45 a 49 anos)  
Veteranos IV (50 ou mais anos)  
 
Femininos:  
Seniores (18 a 34 anos)  
Veteranas I (35 a 39 anos)  
Veteranas II (40 44 anos)   
Veteranas III (45 a 49 anos)  
Veteranas IV (50 ou mais anos)  
 
Geral: 
Masculina   1º 2º 3º, 150€  100€  50€ 
Feminina    1ª 2ª 3ª, 150€  100€  50€ 
 
6.2Esta prova é cronometrada com o sistema eletrónico CYCLONES.  

Chip – Sistema eletrónico de deteção, acompanhada pelos Júris da Associação de Atletismo 

de Viana do Castelo.  

Todos os atletas inscritos na Corrida de S. Silvestre Ponte da Barca 10kms devem utilizar o 

chip fornecido no dorsal e deve ser colocado na sapatilha.  

O chip encontra-se codificado para o atleta, é pessoal e intransmissível.  

A leitura do chip apenas ocorrerá se for colocado conforme as instruções(na sapatilha).  

A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados resultante da 

má colocação do dorsal.  

A organização desqualificará todos os atletas que efetuem a prova com:  

1. Mais do que um chip  

2. Um chip de outro atleta.  

A Caminhada - não terão classificações, trata-se de uma prova de carácter não competitivo.  

 

6.3 PRÉMIOS BREVEMENTE DISPONIVEL  

 

 
Regional de Estrada AAVC 2018 

"Campeonato Regional de Estrada AAVC 2018" 

 
1.  O  Campeonato  Regional  de  Estrada,  será  coorganizado em 2018, 
pela EcoBarcaventura, pela Associação de Atletismo de Viana do Castelo e o 
Município de Ponte da Barca,  na II S. Silvestre de Ponte da Barca, num percurso total 
de 10km.  
 



2.  Nestes  campeonatos  poderão  participar  atletas  masculinos  e  femininos  que 
serão divididos em dois escalões, em cada género: 
Escalão Único Masculino (júnior e sénior) 
Veteranos Masculino (mais de 35 anos) 
Escalão Único Feminino (júnior e sénior) 
Veteranos Feminino (mais de 35 anos).  
 
3.  Nestes Campeonatos haverá classificação individual e coletiva.  
 
4.  Para a classificação coletiva serão apenas considerados os 3  (três) 
 primeiros atletas  
portugueses de cada equipa. 1º, 2º e 3º lugar por equipa. 
 

 

7. JÚRI O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Distrital de Arbitragem da 

Associação de Atletismo de Viana do Castelo.  

 

8. DESCLASSIFICAÇÕES DE QUEM; • Não efetue o controlo de partida. • Não cumpra o 

percurso na sua totalidade. • Não leve o dorsal ao peito e bem visível durante a prova. • 

Falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição. • Corra com o dorsal em termos 

incorretos. • Não respeite as instruções da organização.  

 

9. REGULAMENTOS Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de 

acordo com o Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.  

 

10. SEGURO A organização da Prova, fará um seguro desportivo nominal a todos os 

participantes.  

 

11. DURAÇÃO A duração da prova e caminhada não excederá as duas horas e trinta 

minutos atendendo ao ritmo e capacidade variável de todos os atletas.  

 

12. CONTROLO ANTIDOPPING Os participantes poderão estar sujeitos a efetuar uma 

analise de controlo de dopagem.  

 

13. 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 nas 

filmagens que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças 

comunicacionais de apoio.  

 

14. CANCELAMENTO DO EVENTO O cancelamento do evento pode ocorrer derivado 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. 


