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VILA DE CALDAS DAS TAIPAS, GUIMARÃES 
DOMINGO, 5 DE JUNHO DE 2022 

 

1- Organização: O Núcleo de Atletismo das Taipas, com o apoio da Câmara 

Municipal de Guimarães e da Junta de Freguesia de Caldelas, organizará na 

manhã de 5 de junho de 2022 a 15ª edição da Corrida Caldas das Taipas. 

 

2- Provas: Serão três as provas englobadas no evento: a corrida principal na 

distância de 10km destinada a atletas federados e não federados nascidos em 

2004 e anos anteriores; a caminhada numa distância aproximada de 5km 

destinada a todas as classes etárias e sem fins competitivos; e a corrida da 

pequenada, numa distância aproximada de 600 metros para crianças nascidas 

entre 2011 e 2015. 

 

3- Horários:  

09:30 – Corrida da Pequenada 

09:45 – Partida da Caminhada 

10:30 – Partida da Corrida de 10km 

11:30 – Entrega de Prémios 

 

4- Percursos: A corrida da pequenada será realizada na sua totalidade dentro do 

parque de lazer de Caldas das Taipas. A corrida de 10km e a caminhada 

percorrerão várias ruas da vila, tendo partida e chegada na Alameda Rosas 

Guimarães, junto ao Pavilhão polidesportivo do parque de lazer. 

 

5- Inscrições: As inscrições são realizadas online na plataforma FPA Competições 

(https://fpacompeticoes.pt/2/associacao) ou presencialmente na Junta de 

Freguesia de Caldelas, tendo os seguintes preços: 

 Corrida de 10km: 

• Até 30 de abril – 7,00€ 

• De 1 de maio a 31 de maio – 9,00€ 

• De 1 de junho a 3 de junho – 12,00€ 

https://fpacompeticoes.pt/2/associacao
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 Caminhada: 

• Até 31 de maio – 3,00€ 

• De 1 de junho a 3 de junho – 5,00€ 

 Corrida da Pequenada: inscrições gratuitas 

 

6- Kits de participante: Todos os participantes terão direito a um kit de participante 

composto por uma t-shirt e mais alguns brindes, sendo entregues em local e horário a 

anunciar oportunamente. 

 

7- Classificações: A caminhada não tem classificações. A corrida de 10km terá 

classificações por género e escalão, sendo cronometrada com sistema de chips 

eletrónicos, da responsabilidade do Conselho de Arbitragem da Associação de 

Atletismo de Braga. Assim todos os atletas deverão utilizar corretamente o seu dorsal, 

não danificando o chip colado no seu verso.  

A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados 

resultante da má colocação do chip. 

A organização desclassificará todos os atletas que efetuem a prova com: 1. Mais do 

que um chip 2. Um chip de outro atleta 3. Incorram em alguma das infrações previstas 

neste regulamento. 

Os resultados poderão ser consultados online na plataforma FPA Competições: 

https://fpacompeticoes.pt/2/associacao  

 

8- Escalões e Prémios: Existirão classificações e prémios monetários a anunciar 

oportunamente aos primeiros classificados dos seguintes escalões: 

• Juniores M/F (atletas nascidos em 2003 e 2004); 

• Seniores M/F (atletas nascidos em 2002 e anteriores com menos de 40 anos); 

• Veteranos I M/F (atletas entre os 40 e os 49 anos de idade); 

• Veteranos II M/F (atletas entre os 50 e os 59 anos de idade); 

• Veteranos III M/F (atletas com 60 ou mais anos de idade); 

 

9- Classificações Coletivas: Serão também apuradas e premiadas duas classificações 

coletivas na corrida principal: uma feminina e uma masculina. Para a classificação 

coletiva absoluta feminina, contam as 3 primeiras classificadas de cada equipa 

(independentemente do escalão), vencendo a que somar o menor número de pontos. 

https://fpacompeticoes.pt/2/associacao
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Para a classificação masculina, contam os 4 primeiros de cada equipa 

(independentemente do escalão). Em caso de empate, decide-se a favor da equipa que 

tiver o melhor 4º classificado. 

 

10- Júri: O júri da prova é da responsabilidade do Conselho de Arbitragem da Associação 

de Atletismo de Braga. Sendo consideradas infrações que podem levar à 

desclassificação as seguintes situações:  

• Não efetuem o controlo de partida 

• Não cumpram o percurso na sua totalidade 

• Não levem o dorsal ao peito e bem visível durante a prova 

• Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição 

• Corram com o dorsal em termos incorretos 

• Não respeitem as instruções da organização 

• Corram por cima dos passeios – quando não autorizados pela organização 

 

11- Casos omissos: serão resolvidos de acordo com o Manual Técnico da WA, 

Regulamento Geral de Competições e Regulamento Geral de Competições para Jovens 

da FPA. 

 

12- Seguro: A organização da competição fará um seguro desportivo nominal a todos os 

participantes não federados de acordo com o regime jurídico de seguros desportivos 

obrigatórios – decreto lei nº10/2009. 

Em caso de sinistro o atleta deverá contactar a organização do evento para que esta 

diligencie o encaminhamento para a seguradora. Para dar início a um processo é 

necessário que o atleta seja atendido pela equipa que faz o acompanhamento médico 

durante o evento, sem prejuízo de o atleta ser mais tarde encaminhado para outra 

unidade de emergência médica. 

É reservada à seguradora a averiguação dos factos apresentados e respetiva atuação 

em conformidade no diferimento ou não do pedido de ativação do seguro 

 

13- Direitos de imagem: O participante, ao proceder à inscrição nesta competição, 

autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, dos direitos de utilização da sua 

imagem captada em fotografias/imagens que terão lugar durante o evento, 

autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais da competição. 


