REGULAMENTO
1. DATA DA REALIZAÇÃO
Realiza-se nos dias 19 e 20 de dezembro de 2020.
2. ORGANIZAÇÃO
A 23ª S. Silvestre de Santo Tirso, é organizada conjuntamente pela Câmara Municipal de Santo Tirso e pelo C.A.S.T. Centro de Atletismo de Santo Tirso.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A Inscrição na prova 2020 Edição Virtual implica compreender e aceitar sem reservas as regras e o Regulamento da prova,
nomeadamente:
• Efetuar corretamente a inscrição, através da plataforma disponibilizada em: www.desportave.pt
4. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
4.1 - ESCALÕES:
JUNIOR – FEM.

2001/2002

10.000 Mts

JUNIOR – MASC.

2001/2002

10.000 Mts

SENIOR – MASC.

2000 e anteriores

10.000 Mts

SENIOR – FEM.

2000 e anteriores

10.000 Mts

40 aos 49 anos

10.000 Mts

VETERANO F40 – FEM.
VETERANO F50 – FEM.

+ de 50 anos

10.000 Mts

VETERANO M40 – MASC.

40 aos 44 anos

10.000 Mts

VETERANO M45 – MASC.

45 aos 49 anos

10.000 Mts

VETERANO M50 – MASC.

50 aos 54 anos

10.000 Mts

VETERANO M55 – MASC.

55 aos 59 anos

10.000 Mts

VETERANO M60 – MASC.

+ 60 anos

10.000 Mts

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas através do site: www.desportave.pt
E as imagens disponibilizadas na página do Facebook da São Silvestre de Santo Tirso
4.2 - INFORMAÇÔES GERAIS
• Prova destinada a atletas Juniores, Seniores e Veteranos;
• O limite de inscrições é de 500 atletas;
• As inscrições serão gratuitas;
• A 23ª S. Silvestre de Santo Tirso - Edição Virtual será dirigida apenas para a vertente de Corrida (10 Km). Não haverá
vertente de Jovens nem de Caminhada;
• Todos os Atletas terão direito (gratuitamente) à T-shirt do evento e dorsal desde que cumpram com o correto
preenchimento do formulário de inscrição;
• As t-shirts e dorsais serão levantadas na sede do CAST – Centro de Atletismo de Santo Tirso, Rua Abel Alves
Figueiredo, 168 – 4780-384 SANTO TIRSO
Nos dias 17 a 18 de dezembro, das 9 às 13,30 e das 14:30 às 19:00 horas
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• A medalha será enviada (por correio com a morada indicada na inscrição) para quem provar a realização dos 10 km. Para
tal, terão os atletas de enviar para cast.atletismo@gmail.com ou para WhatsApp uma foto com a T-shirt e dorsal oficial da
Corrida e uma imagem ou track da Corrida, com a data visível (19 ou 20 de dezembro), indicando o primeiro e último
nome e a data de nascimento. No caso de equipas, as fotos e as/os imagens/tracks poderão ser enviadas em grupo, desde
que obedeçam às normas de segurança em vigor (à data de 19 e 20 de dezembro) da Direção Geral de Saúde (DGS).
5. PERCURSOS.
O percurso será definido por cada atleta e deverá cumprir todas as normas impostas
pela DGS, ou seja, poderá ser realizado num qualquer local, em Portugal.
Ou nos locais indicados, percursos apresentados e horários de Início (para estas localidades a organização disponibiliza um
fotografo) durante o horário apresentado no seguinte mapa:
Domingo, 20-dezembro-2020 ----- 10:00 Horas

CONCELHO
Felgueiras
Marco de Canaveses
Paços Ferreira
Santo Tirso
Porto
V.N. Gaia

Local Partida e Chegada
Piscina Municipal de Felgueiras, Rua Tenente Coronel António Emídio
Moreira Peixoto, Felgueiras
União das Freguesias de Avessadas e Rosém, Rua da Mória 20, 4630-046
Junto Parque Urbano - N319 60, Paços de Ferreira
Rua do Picoto
Jardim do Calém - R. de Sobreiras, 4150-713 Porto
Av. Deoceliano Monteiro, 4400-044 Vila Nova de Gaia

Nota: o fotografo está no local de partida e meta das 10:00 às 12:30 horas

6. CLASSIFICAÇÕES:
Será apresentado on-line a classificação conforme nos sejam enviadas.
Esta classificação é meramente informativa, não serão entregues prémios, pois os percursos não têm o mesmo grau de
dificuldade.
7. PRÉMIOS
Não haverá Prémios.
Serão efetuados sorteios entre os atletas que enviem os comprovativos da realização de uma corrida de 10 km.
Em cada um dos locais acima identificados é feito o sorteio de um vale de compras e de prémios utilitários.

8. KIT E MEDALHA
O Kit de participante é constituídos por: T-shirt técnica, Dorsal e Medalha para quem provar ter realizado a corrida de 10
km.

9. SEGURO
Para os atletas federados será aplicável o seguro de Federado, para os atletas não federados como não é considerada prova
competitiva passa a ser da responsabilidade do atleta.
Na via pública o atleta é responsável pela sua segurança e em altura alguma poderá ser considerada uma corrida, visto que
os atletas não têm tiro de partida, cada uma parte quando entender desde que compra o distanciamento social.
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10. ACEITAÇÃO
É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições ou negação das mesmas.
A organização poderá reabrir mais algumas inscrições, desde que se verifique segurança para tal, mas com uma taxa de
inscrição que será divulgada oportunamente.
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.

11. DIREITOS DE IMAGEM
A entidade organizadora reserva-se ao direito exclusivo da exploração da imagem da 23ª Corrida São Silvestre de Santo
Tirso - Edição Virtual 2020 e de audiovisuais fotográficos e jornalísticos do evento. Qualquer projeto ou suportes
publicitários produzidos para publicação devem obter o prévio consentimento da organização. A aceitação do presente
regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza aos organizadores da prova a gravação total ou parcial
da sua participação na mesma, pressupõe também a sua concordância para que a organização possa utilizar a imagem do
atleta para a promoção e difusão do evento em todas as suas formas (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet,
cartazes, meios de comunicação social, etc.) e cede todos os direitos à sua exploração comercial e publicitária que
considere oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, a receber qualquer compensação económica.
12. COMUNICAÇÃO
Considera-se o meio oficial de comunicação e informação da 23ª Corrida São Silvestre de Santo Tirso 2020 Edição
Virtual, a página do Facebook da São Silvestre de Santo Tirso e do email: cast.atletismo@gmail.com ou para WhatsApp
(Nº a ser dado aos atletas)
O atleta deve consultar periodicamente a página do Facebook da São Silvestre de Santo Tirso para se manter atualizado e
informado acerca de novidades ou possíveis alterações no evento e respetivo regulamento, bem como para consultar ou
confirmar inscrições.
13. PROTEÇÃO DE DADOS
Os dados dos atletas indicados no formulário de inscrição serão registados pela entidade organizadora para efeitos
exclusivos de processamento no evento. Todos os participantes podem exercer o seu direito de acesso, retificação ou
anulação dos seus dados pessoais, enviando um e-mail para cast.atletismo@gmail.com
14. DIVERSOS
O preenchimento e envio da inscrição para as provas implicam que o atleta que se inscreve, tome conhecimento e aceite
sem quaisquer reservas o presente Regulamento.
15. CASOS OMISSOS
Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela organização, de cujas decisões não haverá recurso.
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