
                                                                                                               
XXI FAMALICÃO – JOANE – 12 Km 

 
12 de dezembro 2021-10H30  

Regulamento                         

1 – Organização 
O XXI Famalicão – Joane, XVIII Vermoim - Joane e VI Requião – Joane (passeios) são uma organização da 

Associação Teatro Construção, com a colaboração e apoio das seguintes entidades: Câmara Municipal de Vila 

Nova de Famalicão; Junta Vila de Joane; Associação de Atletismo de Braga; Guarda Nacional Republicana; 

Polícia de Segurança Pública; Policia Municipal de Vila Nova de Famalicão; Bombeiros Voluntários de Famalicão 

e Corpo Nacional de Escutas. 

 

2 – Local de realização, data e hora  

Realiza-se entre Famalicão e Joane no dia 12/12/2021, com início às 10H30. 

 

3 – Programa 

Famalicão – Joane (12Km) 

 
HORA CATEGORIA SEXO ANOS NASC. LOCAL DE 

PARTIDA DISTÂNCIA 

Famalicão Joane 10H30 

Juniores M/F 2003 e 2004 

Famalicão 12 Km 

Seniores 
M/F 

2002 e anteriores  

Veteranos I 
M/F 

35 aos 39 Anos 

Veteranos II 
M/F 40 aos 44 Anos 

Veteranos III F 45 Anos em diante 

Veteranos III 
M 

45 aos 49 Anos 

Veteranos IV M 50 aos 54 Anos 

Veteranos V 
M 55 Anos em diante 

 

 

 

4 - Percurso 

Partida junto ao LIDL na Av. Marechal Humberto Delgado (Direcção Braga) até à Rotunda Bernardino Machado, 

virar à direita para a Estrada Nacional 206 (direcção Guimarães), Estrada Nacional 206 (passagem por Gavião, 

Vale S. Martinho, Requião, Vermoim, Pousada de Saramagos), até Joane, na escola do 1º ciclo de Mato da 

Senra à esquerda, Rua de Santo Amaro (direcção Capela de S. Amaro) – Largo de S. Bento, à direita (direcção 

largo 3 de Julho, largo da feira), Rua de S. Bento até ao Cruzeiro, à direita, Avenida 25 de Abril (META junto à 

Sede da Junta de Freguesia de Joane posto da GNR).  

 

 



 

 

5 - Inscrições e informações 

 

As inscrições são limitadas.  
As informações podem ser obtidas em: 

 
Associação Teatro Construção 
Rua Dr. Agostinho Fernandes nº 113 
4770-260 – JOANE 
Telefone: 252 099 140 

E-mail desporto@atc.pt   

www.famalicaojoane.pt 

 

As inscrições só serão consideradas válidas mediante o respetivo pagamento.  

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES: 07/12/2021. 

 

É permitido aos atletas veteranos inscreverem-se no escalão de seniores. Contudo, é da 

responsabilidade do atleta dar essa indicação à organização no acto de inscrição.  

 

NÃO SERÃO ACEITES INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA. 

 

6- Participação 

Podem participar atletas de ambos os sexos. A prova é destinada a atletas federados e populares.  

O número de inscrições é ilimitado. Contudo, devido à pandemia COVID-19, este número poderá ser limitado 

em função das normas impostas pela DGS para a organização de eventos desportivos no exterior.   

 

 

7 - Entrega dos dorsais e t’shirts 

A partir das 15H00 de sábado, 11/12/2021, na Sede da Associação Teatro Construção (Centro Cultural de 

Joane), e domingo, 12/12/2021 até às 10H00 no local de partida em Vila Nova de Famalicão.  

 

8 – Acompanhamento 

Só poderão acompanhar a corrida os carros que tenham identificação da organização e as viaturas da GNR - 

Brigada de Transito, e Bombeiros, para segurança dos participantes. 

 

9 – Infracções 

Serão automaticamente desclassificados da prova todos os concorrentes que: 

Não efectuem o controlo de partida; 

Não cumpram o percurso na totalidade; 

Falsifiquem qualquer elemento da respectiva inscrição; 

Corram com o dorsal em termos incorrectos; 

Não respeitem as indicações da organização; 

Corram por cima dos passeios. 

 

mailto:desporto@atc.pt
http://www.famalicaojoane.pt/


 

 

10 – Casos omissos 
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o actual Regulamento Geral de 

Competições da Federação Portuguesa de Atletismo e do Instituto Nacional de Seguros Desportivos. 

 

11 – Recursos 

Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito em papel timbrado do clube ao Júri da 

Prova até 10 minutos após a divulgação dos resultados, juntamente com a quantia de 75 €, a qual será 

devolvida se o protesto for considerado procedente. Das decisões do Júri não haverá lugar a qualquer tipo de 

recurso. 

 

12 - Júri 
O Júri da prova é da inteira responsabilidade da Organização. 
 

13 – Prémios 

 
No XXI Famalicão Joane, e de acordo com as classificações individuais, haverá prémios monetários para os 10 

melhores classificados nos seniores masculinos e femininos, e ainda para os 5 melhores classificados nos 

escalões de Juniores masculinos e femininos, Veteranos I, II, III, IV e V masculinos e Veteranos I, II e III 

femininos.  

É permitido aos atletas veteranos inscreverem-se no escalão de seniores. Contudo, é da 

responsabilidade do atleta dar essa indicação à organização no ato de inscrição.  

 

Os prémios monetários têm que ser levantados no dia da prova. Nenhum prémio será enviado pelo correio. 

Serão oferecidas lembranças de participação a todos os atletas que finalizem a prova.  

Os resultados serão elaborados pelo secretariado da AAB. 

 

     
14 – Tempo limite para a realização do Famalicão Joane  

O tempo limite para efectuar o percurso desta prova é de 01H30, contudo, todo o atleta que não realize os 

primeiros 6 km da prova no tempo máximo de 60 minutos, será desclassificado, não se responsabilizando a 

organização por eventuais acidentes que surjam pela falta de segurança a estes atletas atrasados, caso os 

mesmos não interrompam a corrida. A organização assegurará o transporte dos atletas desistentes até à Meta. 

 

15 - Seguro da Prova 

Conforme a Lei em vigor a organização terá um seguro desportivo a favor dos atletas não federados.  

 

16 – Plano de Contingência  

As questões de higienização e segurança na frequência do espaço e durante a competição encontram-se em 

documento anexo. 

 

Vila de Joane, 20 de outubro de 2021  
 

A Organização 



 


