6ª Corrida do Casqueiro e Caminhada
15 Junho 2019
Vila Nova de Santo André
Regulamento
Descrição / Organização
No dia 15 de Junho de 2019, pelas 21h00, integrado nas festividades de elevação de Vila Nova
de Santo André a Cidade,
Os Kotas, numa colaboração com o G.D.C.T. Repsol Polímeros e a Associação de Atletismo de
Setúbal, vão organizar uma prova de Atletismo denominada “Corrida do Casqueiro”, com uma
extensão de aproximadamente 10km. A Corrida do Casqueiro, que deve o seu nome ao
tradicional pão de trigo alentejano, é uma prova de Atletismo em circuito urbano, a decorrer
em período nocturno, dentro do perímetro urbano da Cidade de Vila Nova de Santo André.
“O 4º TROFÉU LITORAL ALENTEJANO”, está intercalado nas 3 corridas do Litoral Alentejano,
Concelho de Santiago do Cacém.
Link para acesso ao regulamento do troféu:
https://drive.google.com/file/d/1rxZRM96I8j3aGhVoMw2s1aPn_P4-4RPW/view?usp=sharing

Brevemente no site do evento Facebook

1.

Os atletas de maior idade participantes nas 3 corridas aderentes ao 3º Troféu, que
concluam a prova e cujos nomes apareçam na classificação geral individual ficam
automaticamente inscritos e pontuam para o 3º Troféu.

2.

Será efetuada uma pontuação através da classificação geral individual, em cada
corrida.

3. Provas aderentes:


Corrida do Casqueiro, a 15 Junho 2019, 21 horas, organizada pelos
“Os KOTAS”.



Corrida de S. Francisco da Serra, a 6 de Julho 2019, 19 horas, organizada pelo
Grupo Desportivo de S. Francisco da Serra.
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Corrida da Lagoa de Santo André, a 13 de Julho 2019, 19 horas, organizada
pela Junta de Freguesia de Santo André.

Na corrida da Lagoa, de Santo André, será concluído o Troféu e atribuídos os prémios
aos 1ºs 3 classificados da geral (masculinos e femininos)

4. A 6ª corrida
A corrida do casqueiro, destina-se a todos os atletas, federados ou não, em
representação de colectividades, grupos desportivos ou outros e de acordo com os
seguintes escalões e idades no ano civil da prova:
Nota: Os Juvenis terão de entregar o termo de responsabilidade



Masculinos:

Juvenis – 16/17;
Juniores - 18/19;
Seniores - 20/34;
Veteranos 1 - 35/39;
Veteranos 2 - 40/44;
Veteranos 3 - 45/49;
Veteranos 4 - 50/54;
Veteranos 5 - 55/59;
Veteranos 6 - 60+;



Femininos:

Juvenis – 16/17;
Juniores - 18/19;
Seniores - 20/39;
Veteranas 1 - 40/44;
Veteranas 2 - 45/49;
Veteranas 3 - 50+;

A Organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou danos ocorridos durante a
prova, para além dos cobertos pelo Seguro de Acidentes Pessoais e de Responsabilidade Civil,
pelo que a aptidão física dos Atletas é da sua inteira responsabilidade.

5. Inscrições
Todos os participantes na "Corrida do Casqueiro" deverão ler atentamente o Regulamento da
prova e o regulamento do troféu.
Ao efectuar a sua inscrição, declara que tomou conhecimento e concorda com os
regulamentos.
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A organização assume que o participante tem conhecimento e concorda com os mesmos;
As inscrições são no site acorrer e terminam a 10 de Junho de 2019 às 23:59h, incluindo o
pagamento.

6. Percursos:
a. Corrida 10 km urbanos com partida às 21:00h
b. Caminhada 8 km mistos, com partida às 20:30h

7. As inscrições têm um custo de:




a. Corrida 10€
b. Caminhada 8€
c. Ceia 6€
d. Acompanhantes 8€
Não são aceites inscrições no dia da prova;
A inscrição deverá ser efectuada através do website: www.acorrer.pt

O pagamento da inscrição deverá ser efectuado através da referência gerada durante o
processo de registo. Não é necessário o envio do comprovativo de pagamento.
Em caso de necessidade de algum esclarecimento, contacte a Organização, 916628371 ou
919359434, ou envie um e-mail para: kotasbiketeam@gmail.com
Será entregue uma lembrança a todos os participantes com a inscrição regularizada: o
tradicional pão de trigo (casqueiro) e uma linguiça - aquando do levantamento dos dorsais.
No final do evento existirá uma Ceia convívio onde decorrerá a entrega dos prémios.

8. Secretariado
O Secretariado funcionará no dia da prova, no Campo de Futebol, junto ao Pavilhão Municipal
Padre Amadeu Pinto em Vila Nova de Santo André (partida e chagada)
("Campo de Futebol"), entre as 17h00 e as 20h00, onde poderão ser levantados os dorsais,
tendo os atletas de se fazer acompanhar do respectivo BI/CC - após a entrega, é da
responsabilidade do próprio Clube/Atleta a sua verificação, para eventual correcção.

9. Classificações
Serão atribuídos troféus:
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Aos 3 primeiros classificados de cada Escalão;
Aos 3 primeiros da classificação da geral, Masculinos e Femininos;
Às 3 Primeiras equipas




Uma equipa é constituída por um mínimo de 4 atletas.
Será considerada a ordem de chegada dos 3 primeiros atletas.
Não há prémios monetários.

Será elaborada classificação e posterior divulgação no website www.acorrer.pt e
http://www.oskotas.org ou no Facebook de acordo com os escalões definidos.
Para a classificação colectiva, cada equipa terá que participar com um mínimo de 4 atletas
Serão desclassificados todos os atletas que não se apresentem à chamada no início da prova,
que recebam apoio durante a mesma, que alterem o percurso em seu benefício, que
prejudiquem o normal desenvolvimento da prova demonstrando falta de ética desportiva, ou
não mantenham o dorsal visível durante a prova de forma a facilitar o controlo ao longo da
mesma.

10. CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM
O participante no evento concede permissão à entidade organizadora de utilizar a sua
imagem, gravada em suporte vídeo, áudio, fotográfico, ou qualquer outro meio, para
fins promocionais e publicitários do próprio evento e da entidade organizadora.
O participante concede também permissão à entidade organizadora para utilizar o
contacto correio eletrónico fornecido aquando do registo no evento, quer para divulgar
notícias sobre o evento, quer em momentos futuros para divulgar outros eventos,
promovidos pela entidade organizadora, de potencial interesse ao participante. O
participante poderá em qualquer altura, e de acordo com a Lei 46/2012, de 29 de
Agosto, solicitar a remoção da lista de distribuição compilada pela entidade
organizadora, utilizando o procedimento descrito na mensagem enviada, ou contactando
a Organização.

11. Aditamentos e Casos Omissos
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Ao presente regulamento poderão ser efectuados aditamentos, que serão publicados
no website www.acorrer.pt e http://www.oskotas.org, afixados no Secretariado, dados a
conhecer no briefing, caso se revele necessário, e enviado por e-mail a todos os participantes
já inscritos, caso se considere em tempo útil para o efeito.
Todas as reclamações e casos omissos serão devidamente analisados pela Organização, que
será soberana nas suas decisões.
Para os casos que envolvam atletas Federados, nalguma questão, Ou que interfira com os
Regulamentos da FPA, a Organização envolverá a ASAS Setúbal no esclarecimento do assunto.

