
3ª Corrida de São Martinho 

Regulamento 

 

1. Organização  

A 3ª Corrida de São Martinho é organização do grupo de corrida Arco4Run e da 

Comissão de Festas de Arco de Baúlhe, com o apoio do Agrupamento de Freguesias de 

Arco de Baúlhe e Vila Nune.  

 

2. Data e hora da realização 

A prova realiza-se no dia 12 de Novembro de 2017, pelas 10h30m, com partida e 

chegada na Rua de Arco de Baúlhe. 

 

3. Informações e inscrições 

 

 
3.1 – Idade de atletas. 

Só é permitida a inscrição de atletas nascidos em 1999 e anos anteriores. 

 
3.2 – Preço de inscrição. 

A taxa de inscrição tem o seguinte valor: 

Corrida (12kms) – até dia 10 de Novembro, 4.00 euros.   

                                 No dia da prova, 6.00 euros               

Serão feitas online, devendo ser efetuado o seu pagamento no prazo de 48 horas, 

de acordo com o prazo dado após a referência Multibanco ser enviada para o 

email. 

 

Caminhada (4kms) – sem valor de inscrição 



3.3 – Local de inscrição. 

Deverão fazer as suas inscrições on-line no seguinte link: http://www.desportave.pt até 

às 24h00 do dia 07 de Novembro de 2017; ou então na Junta de Freguesia do Arco de 

Baúlhe até dia 10 de Novembro de 2017. 

Pode confirmar a sua inscrição no site: http://www.desportave.pt  

 

3.4 - Os kits de participante (dorsal incluído) serão entregues: 

Dia da prova 12/11 – das 08h30 às 10h00 – na Casa do Povo de Arco de Baúlhe. 

     

3.5 - Documentação necessária para levantamento do dorsal: 

Confirmação da inscrição com o número de inscrição. Documento de identificação 

pessoal, Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Carta de Condução. 

    

3.6 - Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a participação 

de atletas em bicicletas, acompanhados por animais, skates ou patins. 

 

3.7 - A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos ou 

ainda adicionar ou limitar o número de inscrições disponíveis em função das 

disponibilidades técnicas/questões de segurança ou necessidades estruturais, sem 

aviso prévio. 

 

 

 

 

4. KIT (Prova de 12000 metros). 

O kit será composto pelo dorsal e o chip (que se deve devolver no final da prova para 

contagem oficial do tempo). 

 

 

 

 

http://www.desportave.pt/


5. Classificações e Prémios  

Haverá prémios apenas para 4 categorias, seniores masculinos (até 39 anos), 

veteranos masculinos (mais de 40 anos), seniores femininos (até 39 anos) e 

veteranos femininos (mais de 40 anos). 

Os 3 primeiros classificados de cada categoria receberão trofeu ou medalha e um 

premio monetário.  

 

Premio monetário seniores masculinos (até 39 anos) : 

1º Lugar masculino  – 100 € 

2º Lugar masculino  – 60 € 

3º Lugar masculino  – 35 € 

 

Prémio monetário veteranos masculinos (vet40): 

1º Lugar vet40  – 70 euros 

2º Lugar vet40  – 40 euros 

3º Lugar vet40  – 20 euros 

 

Premio monetário seniores femininos (até 39 anos) : 

1º Lugar feminino – 100 € 

2º Lugar feminino – 60 € 

3º Lugar feminino – 35 € 

 

Prémio monetário veteranos femininos: (vet40): 

1º Lugar vet40  – 70 euros 

2º Lugar vet40  – 40 euros 

3º Lugar vet40  – 20 euros 

 



6. Júri  

O Júri da prova é da responsabilidade da Organização e da Desportave. 

 

 

7. Acompanhamento  

 
7.1 - Só poderão acompanhar as provas as viaturas que tenham identificação da 

organização e as viaturas G.N.R. e Policia Municipal. 

 

7.2 - Assistência médica será colocada à disposição durante o percurso, partida e 

chegada da prova pela colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa – Polo Arco de 

Baúlhe.  

 

 

 

8. Infrações   

• Não efetuem o controlo de partida. 

 • Não cumpram o percurso na sua totalidade.  

• Não levem o dorsal ao peito e bem visível durante a prova ou corram com o dorsal em 

termos incorretos. 

 • Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição.  

• Não respeitem as instruções da organização. 

 • Corram por cima dos passeios. 

 

9. Regulamento 

Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o 

Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo. 

Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito em papel timbrado do clube, ao 

júri da prova até 10 minutos depois de terminada a corrida, juntamente com a 

importância de 100 EUROS, a qual será devolvida se o protesto for considerado 

procedente. 

 



10. Seguro  

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

Os atletas são responsáveis por se encontrarem em boas condições de saúde e aptos do 

ponto de vista clínico para realizarem atividade física. 

 

11. Aceitação  

- É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições. 

- 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. 

 

        12. 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. 

        

      13. Balneários  

Os atletas têm a possibilidade de usufruir dos balneários localizados na Casa do Povo 

do Arco de Baúlhe. 

 

       14. CANCELAMENTO DO EVENTO  

O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização. Nestes 

casos, a organização decidirá das ações a serem tomadas resultantes da gravidade do 

cancelamento. 


