REGULAMENTO
I Corrida/Caminhada Solidária do CASA – II EDIÇÃO HAJA SAÚDE
1. Objetivos da corrida:
1.1. A primeira Corrida/caminhada Solidária, atividade integrada na II Edição do
Evento Haja Saúde-Faz por Ti, é uma corrida organizada pelo Centro de Apoio
Social e Acolhimento Bernardo Manuel Silveira Estrela, aberta à comunidade
com um cariz solidário, inclusivo e não competitivo. Desta forma, os valores
angariados, através das inscrições e da venda de Kits, serão revertidos a favor
da Pediatria do Hospital do Divino Espírito Santo que será entregue através do
Grupo de Amigos da mesma Pediatria.

2. Regulamento/informações gerais:
2.1. As inscrições têm um custo de 2,50 € (sem KIT) ou 10,00 € (com KIT);
2.2. Todos os participantes podem efetuar a sua inscrição através dos contactos
disponibilizados até meia hora antes do evento; devem apresentar o seu
Cartão de Cidadão;

2.3. A distribuição dos dorsais será feita até meia hora antes de se iniciar a prova
pela organização/AASM;

2.4. Os participantes podem formar equipas ou participar de forma individual; a
organização apela à constituição de equipas/famílias;

2.5. Os escalões organizam-se da seguinte forma:
2.5.1. Infantis/Juvenis – dos 7 anos aos 18 anos
2.5.2. Seniores – dos 18 aos 36 anos
2.5.3. Veteranos – Mais de 36 anos
2.5.4. Equipas/Clubes

2.6. A prova terá início na sede do C.A.S.A.- Bernardo Estrela e finaliza no Largo
Conselheiro Hintze Ribeiro;

2.7. Existe o apuramento de classificação coletiva para todos os escalões e sexo.
Cada equipa poderá participar com o número de atletas que desejarem, no
entanto, para efeitos de classificação coletiva contam apenas os três melhores
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classificados, sendo que em caso de igualdade vencerá a equipa que tiver o
seu terceiro elemento melhor classificado;

2.8. A chamada para a prova será feita 15 minutos antes do início da mesma;
2.9. Saída – 19h30
2.10. Todo o percurso será devidamente fiscalizado com o apoio da Associação de
Atletismo de São Miguel;

2.11. O Júri da prova será da inteira responsabilidade da Associação de Atletismo de
São Miguel;

2.12. Haverá cronometragem eletrónica por chips; o chip deverá ser colocado nas
sapatilhas; os participantes que não entreguem o seu chip no final da prova
têm que efetuar o pagamento à organização no valor de 10€ (dez euros);

2.13. Haverá prémios simbólicos para as classificações individuais e coletivas;
2.14. A Organização declina qualquer responsabilidade por acidentes no decorrer da
prova, e pela condição física dos participantes, no entanto, fará um seguro
desportivo a todos os participantes, de acordo com o regime jurídico de
seguros desportivos obrigatórios – decreto-lei n.º 10/2009;

2.15. Haverá força de ordem pública (PSP), para disciplinar o trânsito no decorrer da
prova;

2.16. Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande irão apoiar a prova com a
presença de socorristas;

2.17. Este documento será afixado na Sede do C.A.S.A.- Bernardo Estrela, e
fornecido aos atletas ou equipas participantes.

3. Casos Omissos:
3.1.

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por
deliberação da organização, sob proposta da Direção.

Contactos da organização:
Sede CASA Bernardo Manuel Silveira Estrela:
Telefone: 296 472 428 | 925 900 551
Email: geral@casabmse.pt
CDIJ Escolh@ Cert@:
Telefone: 296 473 015 | 925 900 553
Email: cdij@casabmse.pt
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