Regulamento - Estafeta da Amizade
A prova realiza-se numa estrada nacional, ainda que fechada ao trânsito. A poluição gerada pelos
atletas durante o percurso terá como únicos responsáveis os atletas que deverão transportar todos
os invólucros e resíduos provenientes de suplementos alimentares e/ou outros e depositar nas
zonas de transição e meta.
1- Evento
A Estafeta da Amizade é uma prova organizada pela Globalsport em co-organização com Câmara
Municipal de Braga e Câmara Municipal de Guimarães.
Terá um propósito 100% solidário com a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos
com Incapacidades de Braga e com a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados do Concelho de Guimarães (Será atribuído o valor de 50% das receitas de inscrições
pagas a cada uma das instituições).
2- Prova
2.1 - No dia 13 de outubro 2019 pelas 10h terá lugar a partida no Estádio 1º de Maio na Cidade
de Braga e chegada na Alameda Doutor Alfredo Pimenta, na cidade de com uma extensão de
cerca de 20 km.
2.2 - Poderão participar todos os atletas com idade igual ou superior a 15 anos a completar no dia
21 de Abril de 2019 (os atletas menores de 18 anos poderão participar no evento exclusivamente
se procederem à entrega do termo de responsabilidade assinado pelo seu representante legal,
disponível no sitio do evento), sendo que cada equipa deverá ter exatamente dois atletas
masculinos e dois femininos.
2.3 - Cada atleta poderá apenas completar unicamente um segmento do percurso na posse do
testemunho.
Os segmentos da corrida serão compreendidos entre Braga |Trandeiras | Balazar | S. João de Ponte
| Guimarães, tendo cada um aproximadamente 5km de extensão.
Os atletas apenas poderão fazer a passagem do testemunho dentro da zona de transição,
devidamente sinalizada pela organização nas localidades referidas - obrigatória a passagem de
testemunho entre os atletas de acordo com o definido no secretariado.
No caso de não se verificar a troca nesses locais pelos devidos atletas a equipa será desqualificada.
2.4 - Percurso
Disponível em www.estafetadaamizade.pt

3- Duração
Tempo limite da prova: 2h40
Tempo limite parcial:
1ª Zona de transição: 00h40 - 10h40
2ª Zona de transição: 1h20 - 11h20
3ª Zona de transição: 2h30 - 12h
Fim - 2h40 - 12h40
Se os atletas não conseguirem alcançar os pontos de transição dentro dos limites de tempo
definidos deverão entrar no último carro de prova que os transportará até à meta. Se pretenderem
continuar, fazem-no sob sua exclusiva responsabilidade.
4- Inscrições
4.1- A realizar em www.estafetadaamizade.pt até ao dia 6 de outubro de 2019, sendo que
apenas são consideradas válidas inscrições em grupo de quatro elementos constituídas
obrigatoriamente por dois elementos masculinos e dois femininos;

4.2 - O responsável de equipa é o elemento que realiza a inscrição do grupo através do seu
login (no momento da inscrição deve escolher a opção "Inscrição em Grupo" e "crie uma
nova equipa"). Qualquer assunto relativo ao grupo deverá ser tratado pelo responsável.
4.3- Um elemento apenas poderá correr por uma equipa.
4.4- Cancelamentos: A organização não realizará reembolso do valor de inscrições em
nenhuma circunstância após as equipas estarem constituídas (inscrições individuais serão
reembolsadas exclusivamente se não estiverem incluídas numa equipa pela organizaçãoe o
mesmo for requerido). Reembolso deverá ser pedido exclusivamente enviando email para
info@globalsport.pt
4.5- A inscrição implica que leu e aceita o regulamento da prova, bem como o assumir que
a(o)atleta se sente fisicamente e psicologicamente preparado para o esforço físico inerente
à prova física que vão participar, não cabendo às entidades organizadoras as
responsabilidades, fora do âmbito legal obrigatório, deste evento por quaisquer acidentes
que se venham a verificar antes, durante e depois da prova, sendo tomadas providências
para uma assistência especializada ao longo da atividade.
5- Preços (sem taxas de transação)
Até dia 1 de outubro de 2019:
Equipa:10€
Individual: 3€

2 a 6 de outubro 2019:
Equipa: 15€
Individual: 4€

6- Kit atleta
Entrega dos Kits a ter lugar no dia 5 de outubro (testemunhos entregues no local de partida ao
participante com o dorsal “A” correspondente à primeira transição no dia da prova):
• Braga, no Inatel
• Guimarães, no Pavilhão Multiusos de Guimarães
7- Abastecimentos
Água disponível à chegada dos participantes no seu respetivo local de transição e na Meta para
os que realizem o último percurso.
8- Assistência
A organização disponibiliza através dos Bombeiros voluntários a assistência pré-hospitalar
necessária aos atletas.
A organização obriga-se a celebrar o contrato de seguro desportivo exigido por lei, válido e a
favor de todos os participantes inscritos não federados. Caso o participante recorra a uma
Instituição do Serviço Nacional de Saúde, em função da sua participação numa Corrida, deverá
informar a organização com a maior brevidade possível para ativação do seguro, incorrendo em
risco do processo não ser aceite se esta notificação não for efetuada atempadamente. O pagamento
das taxas moderadoras é da responsabilidade do participante, podendo ser reembolsado pela
seguradora caso o processo cumpra os requisitos necessários.
9 - Serviços
9.1 - Transportes
A organização proporciona transporte aos participantes:
•
•
•
•

Da zona junto à Meta - Alameda Alfredo Pimenta – para a partida às 8h30
Da partida - Estádio 1º de Maio - até cada ponto intermédio.
De cada ponto intermédio até à meta (até à passagem do último atleta desse segmento,
dentro dos limites horários definidos)
Da meta para o local de partida até às 14h.

O horário de partida dos autocarros para os pontos intermédios inicia-se às 9h30 e termina
às 9h45. Os atletas que não estejam presentes deverão assegurar o seu transporte pelos seus
próprios meios sob pena de impedirem a sua equipa de poder concluir a prova.
A atribuição dos participantes pelos autocarros realizar-se-á de acordo com o ponto intermédio
onde iniciarão a sua corrida (definido na inscrição):
• Ponto Intermédio 1 (Autocarro B / Dorsal B)
• Ponto Intermédio 2 (Autocarro C / Dorsal C)
• Ponto Intermédio 3 (Autocarro D / Dorsal D)
9.2 - Existirão chuveiros junto da zona de Meta.
9.3 – Guarda-Roupa: A organização recomenda que cada elemento da equipa que irá estar
no ponto de transição transporte o saco do colega que lhe irá entregar o testemunho, no
entanto irá ser disponibilizado um espaço para guarda-roupa na partida e nos pontos de transição
para os participantes deixarem o seu saco. Para levantar os seus bens necessita obrigatoriamente
de apresentar o seu dorsal na zona de meta (único local para levantamento de sacos).
A organização não recomenda que sejam deixados valores ou objetos frágeis dentro dos sacos. A
organização não se responsabiliza por qualquer objeto deixado no guarda-roupa.
10- Classificação
Existirá apenas classificação geral por equipas, com atribuição dos tempos intermédios a cada
participante por segmento).
11- Cronometragem
Sistema de chip eletrónico o qual deverá funcionar como testemunho indicará o tempo de prova
da equipa, imprescindível que a passagem seja feita na zona identificada pela organização.
12- Prémios
Existem troféus para as 3 primeiras equipas classificadas na meta e medalhas para todos os
participantes a serem entregues ao participante que chega à meta.
É obrigatória a presença das equipas premiadas na entrega de prémios a realizar na zona de meta.
13- Direitos de imagem / dados pessoais
O atleta, ao confirmar a sua inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, dos
direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens e fotografias oficiais que terão lugar
durante as ‘Corridas’, autorizando a sua reprodução em meios de comunicação da própria
organização. Informamos que os dados pessoais dos atletas ficam registados em ficheiro, cujo
responsável é a empresa “GSX Portugal Lda.”, com domicílio na Rua Delminda Pinto Ribeiro, nº
17 5050-346 Poiares – Peso da Régua. O propósito deste ficheiro é permitir a gestão dos dados
dos atletas inscritos nas ‘Corridas’. Se deseja exercer os seus direitos de acesso, alteração,
cancelamento ou oposição deverá fazê-lo por escrito, juntando cópia do BI ou cartão de cidadão
para a morada descrita. Por razões comerciais, a Globalsport poderá transmitir a um parceiro
comercial a identidade e os dados do atleta para efeitos de marketing.
14- Cancelamento da Prova
O cancelamento das provas ou Corridas pode ocorrer por fatores externos à organização, tais
como catástrofes naturais, greves, manifestações, impedimento dos percursos dos trajetos ou da
via pública, impossibilidade do uso de telecomunicações, restrições do governo ou nova
legislação. Nestes casos, a organização reserva-se o direito de, nos 30 dias seguintes à data
prevista para a realização das provas, emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas
resultantes do cancelamento não realizando, em caso algum, reembolsos de qualquer valor
associado à inscrição.
15- Casos omissos

Todos os casos omissos neste regulamento serão analisados e decididos pela Organização. Em
caso de dúvida poderá requerer esclarecimentos através de info@globalsport.pt, 228 325 248.

