
I CORRIDA DA FREGUESIA DE CASTRO
MARIM

REGULAMENTO

Apesar do seu grau competttov a Corrida da Freguesia tem como propósito o contítiov a
ditersão e o entretenimento entre todos os partcipantesv detendo o desporttismo merecer
nota de destaque ao longo da sua realização.

Será  obrigatório e  exigido a  todos  os  Partcipantesv  bem  como  à  Organizaçãov  o
cumprimento rigoroso das seguintes Regras:

Organização

Esta prota é uma organização conjunta entre a Junta de Freguesia de Castro Marimv  Grupo de
Trail do Intermarché VRSA Trail Runnersv Clube Junqueira e Campesino Recreatto Futebol Clube.

Local e horário da Prova

A Prota irá decorrer no dia 8 de Julhov ligando a localidade da Junqueira e a tila de Castro
Marimv numa distancia de 10 kmv tendo o seu início marcado para as 09:30; 

Os concorrentes deterão apresentar-se junto da sede do Clube da Junqueirav a partr das
08:30 a fm de ser talidada a respetta partcipação e letantamento de dorsaisv necessitando
para isso de tirem munidos de documento de identfcação; 

Os concorrentes detem respeitar os horários e os prazos estabelecidosv para que se possa
confrmar as inscrições e iniciar-se as Protas nos horários pretistos 

Prova – Categorias

A Organização defniu as seguintes categorias em competção: 

CATEGORIA MASCULINA - Partcipantes com idades superiores a 1n anos; 

CATEGORIA FEMENINA - Partcipantes com idades superiores a 1n anos. 

Partcipação
A prota é  aberta  a  atletas  populares  e federados de ambos  os  sexos  desde que se
encontrem de boa saúde fsica.

Todos os atletas detem apresentar-se detidamente equipados para poderem partcipar
na prota

Inscrições

As inscrições são gratuitas; 



As  mesmas  poderão  ser  efetuadas  atratés  do  endereço
https://www.acorrer.pt/eventos/info/1866;

As inscrições poderão ser efetuadas até ao dia 4 de Julho. 

Abastecimento

 A organização fará 2 abastecimentos de água aos atletas durante o percurso da prota e
também na chegada.

Classificação

 Haterá uma classifcação geralv MASCULINA e FEMENINA. Contam para classifcação e
prémios os cinco primeiros atletas de cada categoria.

Diversos 

A organização procurará junto das autoridades condicionar o tráfego no recorrer das 
protas. 

Os Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António acompanharão a prota. 

Os atletas fcamv com a realização da inscriçãov cobertos por Seguro de Acidentes Pessoais e 
de Responsabilidade Citil; 

Os concorrentes confrmam no ato da inscrição que assumem qualquer responsabilidade 
por qualquer problema e/ou situação que derite da sua partcipação e/ou das suas açõesv 
assim como todos os danos causados e/ou em terceiros. 

Os casos omissos serão resoltidos pela organização.

https://www.acorrer.pt/eventos/info/1866

