
        Regulamento 5a Eco Meia Maratona de Coimbra

A Associação Desportiva 4 Estações, vai organizar dia 8 de Setembro de 2019 pelas 10,00h, 

a 5ª Eco Meia Maratona de Coimbra.

Esta prova consiste numa corrida de atletismo de competição, com um percurso plano fora dos
tradicionais circuitos urbanos e do asfalto pelos campos do Mondego com partida e chegada
junto da mata Nacional do choupal. Do programa faz parte uma corrida/caminhada com cerca
de 10km,com classificações.

Cada participante aceita o presente regulamento de Eco Meia Maratona de Coimbra, nos termos
e nas seguintes condições:

Partida das provas
Partida da Meia Maratona, 10,00Hh
Partida da Corrida / Caminahda 10km, 10,10h
A Meia maratona e a corrida/caminhada de 10km para classificação terão limite de tempo de
chegada, de 2,40h

Inscrições:

1.1  A  inscrição  só  é  considerada  válida  quando  o  seu  pagamento  for  efetuado.  Todas  as

inscrições geram uma referência multibanco com o valor da inscrição. As inscrições têm que

estar  validadas,  pagas,  antes  do  termo  de  cada  fase  de  inscrição  ou  irão  ser  consideradas

inválidas. É da responsabilidade de cada atleta efectuar devidamente a inscrição e confirmar que

todos os passos estão concluídos.

1.2 Não se faz devolução do valor de inscrição.

1.3 As inscrições nas corridas, são pessoais e intransmissíveis. No entanto é possivél solicitando  à
organização através do endereço de correio eletrónico guilhas.m.2012@gmail.com, o seguinte:

a) até ao dia 25 de Agosto de 2019, solicitar a troca do dorsal na corrida ou caminhada a
que essa inscrição diz respeito;

b) até ao dia 25 de Agosto de 2019, e caso exista disponibilidade de vaga, alterar a
inscrição no que respeita à distância a percorrer, sendo, por isso, cobrada uma taxa
adicional  de  cinco  euros,  acrescida  da  diferença  no  valor  de  inscrição  entre  as
distâncias,  sendo  que,  se  a  alteração  ocorrer  no  sentido  de  uma  distância  com
inscrição de valor inferior, não haverá direito à devolução de qualquer montante.

1.4 Inscrições fora da plataforma de inscrições depois do fecho da mesma, acresce valor de 2,00€.
1.5 Após o encerramento das inscrições, não haverá lugar à troca de dados ou distâncias.

1.6 A Idade permitida à participação da Corrida/Caminhada de 10km é de 10anos.

2  9   Abertura das inscrições. julho de 2019, com as seguintes fases.  

Eco meia Maratona

mailto:guilhas.m.2012@gmail.com


3 de Julho a 20 de Julho - 11€ 

21 de Julho a 10 de Agosto - 13€

11 de Agosto 28 de Agosto - 14€

Corrida/ Caminhada de 10km 

3 de Julho a  20 de Julho - 10€ 

21 de Julho a  10 de Agosto – 12€

11 de Agosto 28 de Agosto - 13€

3      Secretariado Entrega de kit.  

3.1 Dia 7 de Setembro, das 15.30h às 19.00h,Supermercado Aldi Santa Clara.
3.2 Dia 8 de Setembro, zona de partida, Parque de estacionamento do choupal 7.30h às 9.15h.
3.3 É obrigatório para levantamento de dorsal o numero de identificação, Cartão Cidadão.

4. Kit

4.1 Os participantes às duas distâncias,  21km e corrida/ caminhada de 10km, terão direito a
tshirt, dorsal, seguro,medalha finisher .
4.2 No final haverá, cerveja, chouriço assado.

5  9   Os concorrentes às provas. distribuir-se-ão peloseguintes  escalões.  

Escalão masculino

Juniores/Seniores 18 aos 34 anos

Masters M35 (35 aos 39 anos)

Masters M40 (40 aos 44 anos)

Masters M45 (45 aos 49 anos)

Masters M50 ( 50 aos 54 anos)

Masters M55 ( 55 aos 59 anos )

Masters M60 ( 60 aos 65 anos)

Mastrs M65 Adiante

Os Escalões de Masters contam ao dia da prova.
Escalão feminino:



Juniores/Seniores 18 aos 34 anos

Masters F35 (35 aos 39anos)

Masters F40 ( 40 aos 44 anos)

Masters F45 (45 aos 49 anos)

Masters F50 (50 aos 54 anos)

Masters F55 ( 55 aos 59 anos )

Masters F60 ( 60 aos 65 anos)

Mastrs F65 Adiante

Os escalões de Masters contam ao dia da prova.

6  º  Prémios.  

6.1 Haverá prémio por escalão na categoria Feminino/ Masculino nas distâncias de Eco Meia
Maratona e Corrida/ Caminhada 10krn. Medalhão Eco.
6.2 Haverá prémio para as três primeiras equipas masculina e feminina, nas distâncias de Eco
Meia Maratona e Corrida/ Caminhada de 10km, constituída por 3 atletas. A classificação por
equipas tanto na masculina como na feminina é feita nos 3 primeiros atletas a chegar à meta
pontuando da seguinte maneira: I Q 1 ponto; 2 2- 2 pontos; 3 2 3 pontos e assim sucessivamente.
6.3 Será premiada com um leitão assado à Bairrada a equipa com mais elementos a terminar a
sua participação na Eco Meia Maratona, independentemente da categoria e do escalão dos seus
atletas, na junção das distancia dos 21km e  na corrida/ caminhada.
6.4 A falta de comparecimento na cerimónia de entrega de prémios sem aviso prévio por escrito
perderá direito do mesmo.
6.5 A cerimónia de prémios será feita às 12.00h.

7º Seguro
Numa situação de ocorrência de sinistro durante o evento, é da responsabilidade o pagamento da
franquia do seguro por parte do atleta.  

8º     Abastecimentos.  

Irão estar disponíveis abastecimentos de sólidos e líquidos durante o percurso, nas 2 distâncias
aproximadamente de 5 em 5km.

9º      Abandono Voluntário.  

9.1 Q abandono só é permitido em postos de abastecimentos.
9.2 E proibido abandonar a prova sem avisar a organização.
9.3 E obrigatório ficar na zona de abastecimento para que a organização possa tomar as devidas
diligencias para o transporte do atleta.

10º     Abandono Obrigatório.  

A organizacão pode reter um atleta e retirá-lo da prova se considerar que o atleta não apresenta
condições fisicas adquadas que possa colocar em causa a sua saúde e o seu bem estar.

11º   S  egurança.  



11.1 Os participantes obrigam-se a seguir todas as indicações do júri de prova, e dos
elementos encarregados do policiamento. Somente os veículos credenciados pela organização
poderão acompanhar a corrida. É vedado o acompanhamento da prova a indivíduos deslocando-
se bicicleta, excepto elementos da organização.

11.2 Todos os concorrentes inscritos que não possuam seguro desportivo estão cobertos pelo
seguro desportivo de danos pessoais de acordo com a legislação em vigor.

11.3 A responsabilidade da participação no evento pertence aos participantes. No momento da
sua participação assumem que se encontram fisicamente aptos para o respectivo evento.
11.4 A organização declina,  toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam
sofrer ou causar no decorrer da prova, que sejam provocadas pelos próprios ou por terceiros,
desde que não resulte, de responsabilidade da organização do evento.
11.5 Em função das condições climatéricas, e da segurança dos atletas, a organização reserva o
direito de alterar a data o local da prova, percursos, abastecimentos ou outros, comunicando o
mais breve possível.
10.6 É permitido que os atletas usem fones/ auscultadores, relógio GPS e telemóveis,

12  9   Desclassificação .   

Serão automaticamente desclassificados da prova, todos os concorrentes que.
A) Não efectuem o controlo de partida. 
B) Não cumpram o percurso na totalidade.
C) Não levem dorsal ao peito visível, durante toda a prova.
D) Corram com dorsal de outro concorrente,

E) Dobre ou manipule a publicidade do dorsal.

F)  Não respeitem as indicações da organização.
G) Manifeste comportamento antidesportista.
H) Serão retirados da linha de partida todos os atletas que não estejam devidamente inscritos.

13  Q   Colocação de dorsal/ peitoral.  

O dorsal/ peitoral é pessoal e intransmissível, sendo obrigatório a colocação visível durante toda a
prova, ou seja: deve ser colocado sobre a roupa na zona do peito ou abdómen não podendo  por
qualquer razão ser colocado na perna ou nas costas.

14  9   Duração de prova e locais com tráfego rodoviário   .

14.1 A meia maratona e a corrida/caminhada de 10km têm uma duração máxima de 2,40h. Os
participantes  que  se  encontrem  no  percurso  e  pretendam  continuar,  fazem-no  sob  sua
responsabilidade obdecendo às regras de trânsito, código de estrada. No entanto haverá sempre
um elemento da organização acompanhar o último atleta, assim como os abastecimentos serão
mantidos até à passagem do último atleta. 
14.2  Durante  os  percursos  há  possibilidade  de  ocorrência  de  tráfego  rodoviário.  Os  atletas
deverão estar atentos com a máxima percaução.

15  Q   Impacto Ambiental  



Para  não  causar  impacto  ambiental  negativo,  na  zona  dos  abastecimentos
haverá  local  próprio  para  os  atletas  depositarem  as  garrafas.  Em  zonas
intermédias  do  abastecimento  também  haverá  locais  próprios  para  depósito  das
garrafas.

16  9   Cedência de dados.  

A  Associação  Desportiva  4  Estações,  reserva-se  ao  direito  de  utilizar  a  base  de
dados/preenchidos,  pelos  participantes  nas  suas  acções  de  promoção  e  divulgação  de
eventos futuros que a mesma venha a organizar.

Os  dados  recolhidos  são-nos  fornecidos  directamente  pelos  participantes,  através  do
formulário de inscrição. Julgamos importante tratar essa informação com cuidado de forma
licita, leal e transparente e ajudá-lo a manter a sua privacidade. Os dados que recolhemos
no formulário de inscrição são fundamentais para; seguro, lista de inscritos, elaboração de
classificações, envio de confirmação de isncrições e informação relativa à participação no
evento.

Os dados pessoais recolhidos não serão cedidos a terceiros.

17º     Cedência de direito de imagem.  

O participante ao proceder à inscrição, autoriza a cedência de forma gratuita à Associação
Desportiva 4 Estações, os direitos de utilização da sua imagem, tal como captada nas fotos,
filmagens que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução e divulgação
nos eventos da Associação desportiva 4 Estações.

18º     Protestos  

18.1 Todos os casos omissos, bem como eventuais protestos serão resolvidos pelo júri e pela
organização em conformidade com os regulamentos da IAAF, em vigor.
18.2 Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito, obrigatoriamente no
prazo de 20 minutos após o termo da prova, juntamente com a quantia de 100.00€, os quais
serão devolvidos caso o protesto seja justificado.
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