
CORRIDA DESPORTIVA NOTURNA POKEBOM

Dia 10 de Setembro, 20h, ALPIAGRA 2016

REGULAMENTO

1.Organização

Integrada no programa da Alpiagra,  Feira Agricola e Comercial  de Alpiarça,  o Clube
Desportivo  ”Os  Águias”  organiza  a  Corrida  Desportiva  Noturna  PokeBom  em
colaboração com a Câmara Municipal de Alpiarça, dia 10 de Setembro de 2016, com
início às 20h.

2.Âmbito

Esta  prova  é  realizada  por  equipas  e  tem  como  objetivo  principal  recolher  os
“PokeBons” (elementos ilustrativo do evento) que se encontram escondidos em locais
mediáticos do Concelho.

A prova não tem escalões a equipa pode ser constituída por no mínimo de 3 pessoas e
máximo 4 pessoas independentemente das idades;

3.Distâncias/percursos 

O percurso estará dividido em 5 distancias e no total a prova terá entre 8 a 9 kms;

4.Horários e locais

As equipas devem concentrar-se no recinto da Alpiagra junto ao Secretariado da prova
que será no pavilhão do Clube Desportivo “Os Águias”  até um hora antes da hora
marcada  para  a  partida  da  1ª  equipa  para  levantamento  da  identificação  e  da
informação necessária para iniciarem a sua rota;

O Briefing será efetuado às 19h45m para todas as equipas;

5.Informações de Rota

As informações de Rota são sempre enviadas por mensagem de Telemóvel; 

6.Formas de pontuação / classificações e prémios

À entrega dos 5 Pokebons é registado o tempo total da equipa;



A equipa que fizer menor tempo na recolha dos 5 Pokebons tem maior número de
pontos e por conseguinte a melhor pontuada é a vencedora;

Haverá prémios para as 3 primeiras equipas;

7.Controle e Abastecimentos

Existem 2 pontos de controlo sem indicação prévia, junto à recolha dos Pokebons;

Existem ao longo do percurso abastecimentos líquidos e sólidos que ficarão localizados
junto aos postos de recolha de PokeBom;

8. Tempo limite de prova

O tempo limite de conclusão dos percursos são trez (3) horas.

9.Responsabilidade pela participação

O  percurso  admite  a  participação  de  todos  os  indivíduos,  masculinos  e  femininos,  cuja
condição física o permita. Não se aconselha no entanto a participação no Seara Curta e Longa a
menores de 12 anos. A responsabilidade da participação de jovens até aos 12 anos, é da inteira
responsabilidade  dos  encarregados  de  educação,  com  declaração  devidamente  assinada,
declinando a organização qualquer responsabilidade por acidentes ocorridos ou insuficiência
de condição física adequada.

10. Entrega de prémios

A entrega de prémios será efetuada após as provas terminar no Pavilhão da Feira a indicar;

11. Inscrições

Datas limite: 9 de Setembro

Por pessoa inscrita – 5€

No valor da inscrição está incluído:

Prémios para os 3 primeiros classificados da geral;

Brinde do evento a cada equipa;

Abastecimentos sólidos e líquidos;

Dorsal descartável;

Cronometragem da prova e envio de informações via Telemóvel;

Seguro de acidentes pessoais face à legislação em vigor;



Para efetuar a inscrição deve preencher a ficha e reenviar por email ou proceder à inscrição
diretamente na secretaria do Clube ou no stand instalado na Feira;

Deverá receber um email comprovativo da sua inscrição com algumas informações adicionais
importantes, verifique sempre na pasta SPAM do seu correio eletrónico, caso não o receba em
72 horas seguintes.

12. OUTRAS CONDIÇÕES

O valor da inscrição não será devolvido em caso algum, exceto se a prova não se realizar por
decisão da organização;

Os atletas são responsáveis por verificar se todos os seus dados se encontram corretos  nas
informações recebidas por email.

13. SECRETARIADO E DORSAIS

Funcionamento do SECRETARIADO para levantamento dos dorsais e restantes informações;

Dia 09 de Setembro: das 21h às 24h no Stand do CDA na Alpiagra 2016;

Dia 10 de Setembro das 14h às 19h no Stand do CDA na Alpiagra 2016;

Todos os atletas devem proceder ao levantamento dos dorsais  no Secretariado durante os
períodos indicados.

14. SEGURANÇA

Haverá no percurso alguns colaboradores identificados que prestarão ajuda em caso de visível
necessidade;

15. SANÇÕES

O atleta  compromete-se a  respeitar as  indicações dos membros da Organização que estão
devidamente identificados, colocados na zona de partida e ao longo do percurso;

Poderá ser desclassificado todo o concorrente que não cumpra o presente regulamento, não
complete o percurso indicado, não apresente prova da passagem pelos postos de controlo, não
leve o dorsal bem visível e não respeite as indicações da organização;

Todo  o  atleta  que  utilize  meios  ilícitos  para  obter  vantagem  em  relação  a  outros,  será
automaticamente desclassificado.

16. Direitos de Imagem e de dados

A aceitação do presente regulamento implica que o participante autorize aos organizadores da
prova a gravação total ou parcial da sua participação na mesma. Pressupõe também a sua



concordância para a organização possa utilizar a imagem do atleta para promoção e difusão da
prova em todas as sua formas  e cede todos os direitos de imagem para exploração comercial e
publicitária  que  acharem  por  bem  executar  sem  direito  a  receber  qualquer  compensação
económica.

17. DIVERSOS

O uso de um telemóvel ativo por equipa é obrigatório

É opcional os participantes utilizarem iluminação frontal;

No recinto da ALPIAGRA, há várias opções para refeições, com pratos típicos regionais para as
quais poderão usufruir sem que nenhuma refeição esteja incluída na inscrição;

18. ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO

Com a inscrição neste evento, o presente regulamento é aceite pelos participantes.

19. CONTATOS

direccao@aguiasalpiarca.pt |243558429.

Mais informações, regulamento e ficha de inscrição em www.aguiasalpiarca.pt 

A organização

Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça

Colaboração

Câmara Municipal de Alpiarça


