REGULAMENTO

"Transfronteiriça"
Campeonato Ibérico

"RESERVA DA BIOSFERA TRANSFRONTEIRIÇA-MESETA IBÉRICA"

Este evento desportivo é uma corrida de montanha organizada e promovida pela
Diputación de Zamora, com a colaboração do ZASNET, que terá lugar no domingo, 18
de junho de 2017, com partida às 10h00, no município de Flechas (Zamora, Espanha),
e chegada em Rio de Onor, freguesia do concelho de Bragança (Portugal), de acordo
com o presente regulamento:
A totalidade dos horários que aparecem no presente regulamento constan em HORA
ESPANHOLA, para passar à hora portuguesa teria que restar uma hora.

1 - A prova será realizada com dois percursos que partilham os trilhos, que começam
em Espanha e terminam em Portugal, com as seguintes distâncias:
•
•
•

Longa, de aproximadamente 25 quilómetros, com um desnível acumulado
(positivo e negativo) com cerca de 2.200 metros;
Curta, com cerca de 12 km, e um desnível acumulado de 1.000 metros;
Pedestrianistas (Não competitiva), com cerca de 12 km, e um desnível
acumulado de 1.000 metros.

O percurso definitivo será anunciado dois meses antes da corrida e detalhado no
briefing técnico. Partilhará distâncias similares entre Espanha e Portugal, cruzando-se
a "raia" (fronteira), no município de Santa Cruz de los Cuérragos.

2 - CATEGORIAS INDIVIDUAIS PARA AMBAS AS DISTÂNCIAS
Poderão participar todas as pessoas que desejarem, com mais de 15 anos (os
menores de 18 anos poderão participar na corrida de 12 km, com uma autorização
paterna ou materna e a presença de um adulto responsável durante o evento; para a
recolha do dorsal deverão apresentar esta autorização), até um máximo de 400
participantes, sendo estabelecidas as seguintes categorias para as duas distâncias
(aniversário cumprido no dia da prova):
- Juniores, de 15 a 17 anos (só na distância dos 12 km) (masculinos e femininos);
- Seniores, de 18 a 39 anos (masculinos e femininos);
- Veteranos A, de 40 a 49 anos (masculinos e femininos);
- Veteranos B, de 50 em diante (masculinos e femininos).

PRÉMIOS (não acumulativos)
- 1º, 2º e 3º classificado/a na Geral Absoluta.
- Aos três primeiros classificados de cada categoria.

3 - CATEGORIAS DAS EQUIPAS
Os 400 dorsais serão distribuídos através da seguinte partilha:
- 100 dorsais para os corredores espanhóis na distância longa (25 km);
- 100 dorsais para os corredores portugueses na distância longa (25 km);
- 100 dorsais para corredores espanhóis na distância curta (12 km);
- 100 dorsais para os corredores portugueses na distância curta (12 km);
- 100 dorsais para os pedestrianistas, independentemente do país (espanhóis e
portugueses), na distância curta (12 km).

A totalidade dos 400 atletas que participem na corrida irão fazê-lo mediante UMA
PARTILHA RIGOROSA DE 200 ATLETAS INSCRITOS NA EQUIPA PORTUGUESA
E 200 CORREDORES REGISTADOS NA EQUIPA ESPANHOLA.
NÃO HAVERÁ INSCRIÇÕES NEM ALTERAÇÕES DE DISTÂNCIA NO DIA DA
PROVA
** EQUIPAMENTO: SERÁ OBRIGATÓRIO PARTICIPAR COM A T-SHIRT
IDENTIFICATIVA DE CADA PAÍS, a qual estará incluída na bolsa do atleta.
PAÍS VENCEDOR - Será proclamado campeão o país em que a soma dos tempos de
todos os participantes nas duas distâncias e, após calculada a média, tenha a média
mais baixa, depois de aplicadas as devidas bonificações e penalizações, ISTO É,
TODOS OS PARTICIPANTES SOMAM OU SUBTRAEM O SEU TEMPO PARA A
CLASSIFICAÇÃO FINAL.
Bonificações – Ao vencedor do evento (primeiro atleta a cruzar a meta) subtrair-se-á
5 minutos ao tempo total do país que representa.
Penalizações – Não cumprir com os locais de abastecimento regulamentares e deixar
lixo no percurso, a penalização será de 5 minutos para o país que representa. Cada
atleta que desista por exaustão ou lesão penalizará para o seu país 5 minutos.
A equipa vencedora será declarada por um ano "Governador da Reserva da Biosfera
Transfronteiriça-Meseta Ibérica".

4 - ENCERRAMENTO DA CORRIDA (Tanto para os atletas, como para os
pedestrianistas)
Após 4 horas e 30 minutos desde o início da mesma, isto é, às 14h30. A partir deste
momento, qualquer atleta que não tenha atingido a linha de meta, estará fora de prova
em todos os aspetos.

5 - INSCRIÇÕES
Até um máximo de 400 corredores (inscrições online), de 17 de abril, às 9h00, até 10
de Junho, às 9h00, no sítio da prova, entrando na página das inscrições, na plataforma
escolhida.

6 - PREÇO
A taxa de inscrição é de 18 € para a corrida de 25 quilómetros, 15 € para a corrida
de 12 km e 12 € para os pedestrianistas, dando direito a participar nas provas, à tshirt oficial para representação do país, seguro, bolsa de atleta, abastecimentos,
guarda da roupa, banhos, alimentação em Rio de Onor, autocarro de Rio de Onor para
a Partida em Flechas e outras ofertas que a organização obtenha.
*Serviço de autobus gratuito, com saída às 8:00 horas, para translado dos
corredores dese o municipio de META (Rio de Onor) até os municípios de SAÍDA,
Flechas (distância longa) e Santa Cruz de lo Cuérragos (distância curta).
* É possível o transporte em autocarro, desde que haja pelo menos 50 participantes
interessados em cada uma das localidades, de Zamora e Bragança. O preço por
pessoa será de 7 €. O autocarro partirá às 8h00, chegando a Flechas para a distância
longa ou a Santa Cruz para a distância curta e regresso à localidade de origem depois
do almoço, partindo de Rio de Onor, em Portugal, por volta das 16 horas. ESTE
SERVIÇO SÓ ESTARÁ DISPONÍVEL SE SE INSCREVEREM 50 PESSOAS EM
CADA LOCALIDADE, ou seja, o facto de se inscrever no serviço não garante que
este seja efetuado. Atempadamente serão dadas mais informações, se as inscrições
de interessados foram suficientes.

7 - SINALIZAÇÃO E CONTROLOS
O percurso estará marcado com pedaços de fita de plástico de cores vivas, sendo
obrigatória a passagem através dos postos de controlo.
Os participantes deverão seguir o percurso marcado pela organização. Uma
penalização, que pode incluir a desclassificação, será aplicada a qualquer atleta que
atalhe no percurso marcado.
O percurso pode ser alterado ou a prova suspensa, no caso de condições
meteorológicas adversas ou qualquer outro motivo que coloque em risco os
participantes.
Se algum atleta decidir retirar-se durante a prova, deverá comunicá-lo em algum posto
de controlo, entregando o seu dorsal, para que a organização tome conhecimento da

sua desistência. Para além disto, excluirá a organização de qualquer responsabilidade
ou risco.
Cada participante levará sobre a sua roupa e num lugar bem visível, o dorsal que lhe
foi entregue antes de iniciar a prova.
No final da competição publicar-se-ão as classificações com o tempo de chegada.

8 - ABASTECIMENTOS E TEMPOS LIMITE/CORTE
Haverá CINCO abastecimentos líquidos, dos quais três terão também alimentos
sólidos.
Qualquer participante que ultrapasse o tempo limite ou de corte, em algum controlo,
será desclassificado da corrida, mas poderá continuar em prova sob a sua inteira
responsabilidade.
ABASTECIMENTOS
1º - Km 4,2 - líquido;
2º - Km 6,5 - líquido e sólido;
3º - Km 12 - líquido e sólido;
4º - Km 17 - líquido e sólido;
5º - Km 25 (meta) - líquido e sólido.
Os tempos limite são:
Distância curta - Km 17 - 12h00;
Distância longa - Km12 - 12h30.

9 - ENTREGA DE DORSAIS
A entrega dos dorsais será pessoal e intransferível e serão entregues mediante a
apresentação do BI/CC ou outro documento que identifique o atleta.
Os menores de idade, ao recolher o dorsal, terão que apresentar uma declaração por
escrito, assinada pelos seus pais ou tutores legais, autorizando-os a participar na
prova.
Os dorsais serão entregues nos locais de saída, desde as 8h30 até 15 minutos antes
do início da competição.
Flechas de Aliste, na sua praça.
Santa Cruz de los Cuérragos, junto do arco de saída da distância de 12 km.

10 - ALIMENTAÇÃO DOS FAMILIARES
Se um participante desejar adquirir bilhetes para que os seus acompanhantes possam
ter acesso à alimentação em Rio de Onor, pode fazê-lo pelo preço de 5 €. A aquisição
será feita no local da alimentação, mas deve avisar a organização e reservar

previamente por intermédio do correio eletrónico contacto@transfronteriza.es, na
página web da prova ou em www.runasport.es.

11 - CONDIÇÕES FÍSICAS
O participante assume que para a realização da prova, é necessária uma ótima
condição física, psíquica e técnica.
A organização não se responsabiliza por qualquer acidente de que possa ser vítima
um participante ou terceiros.

12 - SEGURANÇA
A organização colocará em determinados pontos do percurso e nos postos de
controlo, pessoal especializado para garantir a segurança dos participantes. É
obrigatório seguir as instruções destas pessoas que estarão devidamente
identificadas.
A organização conta com serviços médicos e ambulâncias em locais estratégicos,
para intervir se for necessário.
No caso de condições meteorológicas adversas, haverá um percurso alternativo que
será comunicado aos participantes.
Uma equipa de atletas-vassoura estará encarregada de fechar a corrida e certificar-seá da passagem de todos os participantes.

13 - SEGUROS DE RESPONSABILIDADE E DESPESAS DE TRATAMENTO
A organização tem um seguro de responsabilidade civil e seguro médico, que abrange
todos os participantes no evento, tal como estabelece a legislação em vigor.

14 - DIREITOS DE IMAGEM
Em conformidade com o disposto na Ley Orgánica 15/1999, sobre a Proteção de
Dados Pessoais, informamos que os dados transmitidos à organização farão parte de
um ficheiro automatizado, destinado à publicação dos resultados pelos meios habituais
(página web, imprensa escrita, rádio e televisão). A aceitação deste regulamento
implica que o participante autorize os organizadores do evento à gravação total ou
parcial da sua participação no mesmo, para que se possa usar a sua imagem na
promoção e divulgação da prova em vários formatos (rádio, imprensa, vídeo,
fotografia, DVD, internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.), cedendo todos
os direitos relativos à sua exploração comercial e publicidade que se considere
oportuna efetuar, sem ter direito, por isso, a receber qualquer compensação financeira.

15 - OUTROS

Os participantes estão obrigados a prestar assistência a qualquer vítima de acidente, a
respeitar as regras de trânsito nos cruzamentos de estradas e a seguir as indicações
da Organização.
Será desclassificado qualquer atleta que atire lixo para o chão, que corra sem dorsal
visível, que corra com o dorsal de outro corredor, que não atue em conformidade com
o presente regulamento ou que modifique, danifique ou manipule o dorsal, ou que se
faça passar por outro atleta.
A Organização poderá fazer quaisquer alterações que considere necessárias no
percurso. Pode, inclusive, suspender o evento, se as condições meteorológicas o
aconselharem, ou por força maior.
A organização declina qualquer responsabilidade em caso de acidente ou negligência,
bem como na perda ou dano dos objetos de cada participante. Cada participante será
responsável por qualquer dano ou lesão que possa causar a si próprio ou a terceiros,
exonerando a organização de qualquer responsabilidade em caso de acidente ou
lesão.
Quaisquer circunstâncias não previstas no presente Regulamento serão resolvidas
pela organização, tendo por base os regulamentos da Federación de Castilla y León
de Montañismo e da Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para
as Corridas na Montanha.

16 - CANCELAMENTO E LISTA DE ESPERA
O cancelamento é possível até 1 de Junho, sempre que seja por causa de força maior,
sendo retido um valor de 5 euros. Qualquer cancelamento/modificação efetuado após
esta data não terá direito a qualquer reembolso.
O lugar ficará livre para ser transferido para o primeiro atleta da lista de espera. A lista
de espera de cada país abrirá no dia seguinte, após esgotadas as inscrições.
A inscrição na prova implica a aceitação de todas as condições estabelecidas no
presente regulamento. Será desclassificado qualquer participante que não cumpra ou
não complete a totalidade do percurso.
A organização poderá modificar este regulamento, por motivos justificados.
Qualquer erro nos dados transmitidos pelos participantes no momento da inscrição
será da exclusiva responsabilidade do participante, declinando a organização qualquer
responsabilidade decorrente da falta de seguro dos participantes.

Todas as incidências sobre as inscrições - alterações de dorsal, cancelamentos,
etc. - serão tratados diretamente no e-mail contacto@transfronteriza.es ou na
página web https://www.runvasport.es.

