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Regulamento geral draft 1 

1- Organização 

A V Meia Maratona de Vila Real está a cargo da Associação de Atletismo de Vila Real, 

em co-organização com a Câmara Municipal de Vila Real, sendo promovida pela 

EXCELLUS, Unipessoal Lda.  

2- Eventos 

2.1- Meia Maratona 

Distância de 21,097 km (distância oficial), para participantes com 18 anos ou mais à data. 

2.2- Mini Maratona 

Distância de 7 km, para participantes com 18 anos ou mais à data. 

2.3- Caminhada 

Distância de 5 km, destinada a todas as classes etárias e não tem fins competitivos. 

Solicita-se o uso da t-shirt oficial do evento durante a caminhada. 

3- Data e hora da realização 

Realiza-se no dia 11 de Setembro de 2022, pelas 10h00 horas com partida e chegada na 

Av. Carvalho Araújo, Vila Real. 

4- Duração 

A Meia Maratona, a Mini Maratona e a Caminhada terão uma duração máxima de 2:30h. 

Após a passagem do último carro da prova, os atletas que se encontrem no percurso e 

pretendam continuar poderão fazê-lo sob sua responsabilidade e terão de obedecer às 

regras de trânsito – Código da Estrada. 
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5- Inscrições 

A inscrição para as provas Mini e Meia Maratona é única, ficando os atletas, por defeito, 

inscritos na prova mais longa. 

Os Atletas inscritos na Meia Maratona podem, a qualquer momento, mesmo no decorrer da 

prova, decidir realizar apenas o percurso da Mini Maratona sem que haja necessidade de 

comunicação da decisão. 

Aos 7 Km, passando na partida/meta, o Atleta decide se corta a meta e se classifica na Mini 

Maratona ou se continua e se classifica na Meia Maratona. 

Em caso de obrigatoriedade de apresentação de teste covid-19 negativo por parte das 

autoridades de saúde, a realização do mesmo é da responsabilidade do participante. 

5.1- Locais de Inscrição 

- Página Oficial da Meia Maratona (www.meiamaratonavr.pt) 

As inscrições só serão confirmadas após o pagamento. A organização poderá limitar o 

número de inscritos. 

Ao realizarem a inscrição, os participantes aceitam este regulamento e aceitam pela sua 

honra que não apresentam contra-indicações para a prática do atletismo e/ ou realização de 

esforço inerente à participação nas provas do evento. 

Os participantes são responsáveis pela veracidade dos seus dados inseridos durante o 

registo da inscrição. Qualquer informação errada que possa levar à atribuição indevida de 

prémios, nomeadamente pela inclusão num escalão indevido devido a erro no registo da 

data de nascimento, é da responsabilidade do participante e levará à retirada imediata do 

prémio atribuído. Nestes casos, poderão ser imputados ao atleta, os custos por prémios mal 

atribuídos. 
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5.2- Preços 

Prova 

Até 15 de Agosto 
2022 

16 de Agosto a 04 
de Setembro 2022 

05 de Setembro a 
09 de Setembro 

2022 
c) 

Meia Maratona/Mini Maratona 10,00 € 12,00 € 15,00 € b) 

Caminhada 6,00 € a) 6,50 € a) 7,50 € b) 

 

a) Inclui t-shirt para a caminhada       

b) Kit de participante/ t-shirt não garantido. 

c) As inscrições terminam às 21h00 do dia 09 de Setembro. Todas as inscrições têm de ser 

pagas até às 22h00 do dia 09 de Setembro. Os Participantes que efetuarem o pagamento no 

dia 09 de Setembro de devem enviar o comprovativo do pagamento para o email 

geral@meiamaratonavr.pt também até às 22h00 do dia 09 de Setembro. 

 

1) Acrescem custos administrativos em inscrições online; 

2) Inscrições intransmissíveis; 

3) Nos termos da legislação em vigor a emissão da fatura deverá ser solicitada através do 

email geral@meiamaratonavr.pt; 

4) Depois de efetuado o pagamento da inscrição, caso o atleta decida não participar na 

prova, não haverá lugar à devolução do pagamento efetuado. 

5) Preços exclusivos para naturais/residentes em Portugal e Espanha; 

6) Inscrição grátis para menores de 12 anos quando acompanhados por adulto (caminhada). 

6- Kit de Participação/Dorsal 

Todos os participantes têm direito a um kit de participação que inclui t-shirt, sendo técnica 

no caso de participação na Meia Maratona. 

Em caso de rutura do stock do tamanho de t-shirt solicitado será sugerido um tamanho 

alternativo. 

Entregas de kit na Praça do Município de Vila Real nos dias 10 e 11 de Setembro de 2022. 

Só é possível o levantamento dos Kits neste local e a organização não se responsabiliza 

pelo envio de Kits de nenhuma outra forma. Caso o inscrito não tenha possibilidade de 

levantar o Kit e pretenda que o mesmo lhe seja enviado para a sua morada, à posteriori, os 

custos de envio serão da responsabilidade do participante e a organização apenas garante 

o envio da T-shirt da prova e do dorsal, sem qualquer material publicitário disponibilizado 

pelos patrocinadores. 

O atleta deverá ser portador do comprovativo de inscrição (n.º de Dorsal atribuído) e/ou 

documento de identificação.   

mailto:geral@meiamaratonavr.pt
mailto:geral@meiamaratonavr.pt
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7- Escalões 

MEIA MARATONA - 21,097 KM: 

Geral – M/F 
Seniores - M/F (maiores de 18 anos); 
F/M V35 (35 a 39 anos); 
F/M V40 (40 a 44 anos); 
F/M V45 (45 a 49 anos); 
M/F V50 (50 a 54 anos); 
M/F V55 (mais de 55 anos); 
 

MINI MARATONA - 7 KM: 

Geral – M/F 
 

NOTA:  

- “São considerados Veteranos todos os atletas Homens ou Mulheres no dia do seu 

35 aniversário.” 

- “Os atletas veteranos, caso estejam interessados, podem optar por participar no 

escalão de seniores, desde que manifestem essa sua intenção, após confirmação da 

inscrição, para o e-mail geral@meiamaratonavr.pt e neste caso a sua classificação 

será considerada no escalão de seniores”. 

 

CAMINHADA: 

Participantes de todas as idades. 

8- Classificações 

Meia Maratona: 

As classificações serão apresentadas no site da empresa de cronometragem no dia da 

prova, podendo as mesmas sofrer alterações caso se verifiquem inconformidades. A 

classificação Geral é composta por todos os atletas chegados à meta. 

Mini Maratona: 

As classificações serão apresentadas no site da empresa de cronometragem no dia da 

prova, podendo as mesmas sofrer alterações caso se verifiquem inconformidades.  

Caminhada: 

Não haverá classificações individuais nem coletivas. 
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9- Cronometragem 

A prova é cronometrada com sistema eletrónico. Todos os atletas inscritos na Mini e na 

Meia Maratona são obrigados a utilizar o chip fornecido ao atleta sendo este pessoal e 

intransmissível.   

A ORGANIZAÇÃO não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados 

resultante da má colocação do chip. Serão desqualificados todos os atletas que efetuem a 

prova com um chip de outro atleta ou mais que um chip. 

10- Lembrança de “Finisher” 

Todos os finalistas da Meia Maratona terão uma medalha personalizada do evento. 

11- Abastecimento 
 

MEIA MARATONA: 

Água: 5km – 9km - 12km – 15km – 18km – Meta.  (6 locais) 

Abastecimento sólido: 12km e Meta.   

Fruta: Meta  

 

MINI MARATONA: 

Água: 5km – Meta.   

Fruta: Meta  

 

CAMINHADA: 

Água – No início e final de percurso. 

12- Assistência 

 A ORGANIZAÇÃO obriga-se a celebrar o contrato de seguro desportivo exigido por 

lei, válido e a favor de todos os atletas inscritos e participantes não federados. Caso 

o atleta dê entrada hospitalar deverá informar a ORGANIZAÇÃO o mais breve 

possível para ativação do seguro, incorrendo o risco de o processo não ser aceite se 

esta notificação não for efetuada atempadamente. 
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 O pagamento das taxas moderadoras é da responsabilidade dos utentes, 

podendo ser reembolsados pela seguradora caso o processo cumpra os 

requisitos necessários. 

 

 Não é da responsabilidade da organização, bem como de qualquer entidade oficial e 

particular que lhe preste apoio ou colaboração, qualquer acidente com atletas, 

técnicos e demais apoiantes, nas viagens de acesso e regresso ao longo da prova, 

em ações de apoio por estas pessoas estranhas à organização. 

 

 Haverá, ao longo da prova e no local de chegada, uma equipa médica e de 

enfermagem que, em conjunto com uma ambulância, darão todo o apoio médico 

possível. 

13- Serviços (wc) 

Os atletas terão ao dispor as instalações sanitárias da Escola Camilo Castelo Branco, 

próxima da Praça do Município, entre as 9h30 e as 13h00. (alguma alteração será 

comunicada aos atletas). 

14- Júri 

O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação 

de Atletismo de Vila Real. Haverá juízes de partida e de chegada, que avisam, anotam e 

desclassificam atletas que violem as regras e não cumpram todo o percurso previamente 

estipulado. 

15- Infrações 
Serão objeto de sanção os atletas que: 

- Não efetuem o controlo de partida; 

- Não cumpram o percurso na sua totalidade; 

- Não levem durante a prova o dorsal no peito bem visível; 

- Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição; 

- Corram com o dorsal que não corresponda ao nome de inscrição; 

- Não respeitem as instruções da ORGANIZAÇÃO; 

- Corram por cima dos passeios; 
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- Sejam acompanhados por veículos estranhos à ORGANIZAÇÃO; 

- Prejudiquem intencionalmente os seus adversários. 

16- Recursos 

Qualquer reclamação ou protesto, tem de ser apresentada/o por escrito, obrigatoriamente ao 

júri da prova, até 48h após o anúncio dos resultados finais para geral@meiamaratonavr.pt. 

17- Prémios 

 Todos os atletas da Meia Maratona que finalizem a prova terão direito a medalha 

personalizada de finalista.  

 Os prémios aos 3 (três) primeiros classificados, masculinos e femininos da Mini e Meia 

Maratona, serão entregues na cerimónia de pódio.  

 A atribuição de prémios no valor de 100€ ou inferior, poderá ser efetuada por meio de 

cartão continente “Dá Presente” que serão entregues no dia da prova após a cerimónia 

de pódio. O saldo dos cartões tem validade de 12 meses e podem ser utilizados para 

pagamento em mais de 1100 lojas em Portugal e Espanha entre elas: Continente, Sport 

Zone, GeoStar, Worten, Worten Mobile, Zippy, MO, Wells, Bagga e Note (para mais 

informações:https://cartoesda.com/conhecer-cartoes/clientes-individuais/cartao-da-

presentes/perguntas-frequentes-cartao-da-presentes/). 

 Os prémios atribuídos sob a forma de cartão continente “Dá Presente” estão dispensados 

de emissão de recibo por parte do atleta. 

 A atribuição de prémios de valores superiores a 100€ será feita até 30 dias após da data 

do evento, por transferência bancária. Será disponibilizado no site um formulário, onde 

constam como dados obrigatórios o nome e morada completa, contribuinte, bilhete de 

identidade e o NIB (Número de Identificação Bancária). Depois de devidamente 

preenchido deverá ser reencaminhado por email (geral@meiamaratonavr.pt) ou correio 

(EXCELLUS, Unipessoal Lda., Rua Dr. Pedro Serra, Lote 49, 5000-668 Vila Real), 

acompanhado do respetivo recibo. Após a receção deste documento proceder-se à ao 

pagamento do prémio.   

 

 

https://cartoesda.com/conhecer-cartoes/clientes-individuais/cartao-da-presentes/perguntas-frequentes-cartao-da-presentes/
https://cartoesda.com/conhecer-cartoes/clientes-individuais/cartao-da-presentes/perguntas-frequentes-cartao-da-presentes/
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17.1 - Tabelas de Prémios * 

MEIA MARATONA 

 
1.º 

Classificado 
2.º 

Classificado 
3.º 

Classificado 
4.º 

Classificado 
5.º 

Classificado 
6.º ao 10.º 

Classificado 

Geral – M/F 
600 €  400 € 225 € 100 € 

**
 50 € 

**
 15 € 

**
 

Seniores - M/F 
100 € 

**
 50 € 

**
 25 € 

**
       

F/M V35 (35 a 
39 anos); 100 € 

**
 50 € 

**
 25 € 

**
 

      

F/M V40 (40 a 
44 anos); 100 € 

**
 50 € 

**
 25 € 

**
 

      

F/M V45 (45 a 
49 anos); 100 € 

**
 50 € 

**
 25 € 

**
 

      

M/F V50 (50 a 
54 anos); 100 € 

**
 50 € 

**
 25 € 

**
 

      

M/F V55 (mais 
de 55 anos); 100 € 

**
 50 € 

**
 25 € 

**
 

      

* No caso do atleta terminar em lugar premiado na classificação geral e por escalões, será atribuído 

apenas o prémio de maior valor. 

** Prémios pagos em Cartão Continente “Dá Presente”  

 

MINI MARATONA 

 
 
 

1.º 
Classificado 

2.º 
Classificado 

3.º 
Classificado 

4.º ao 10º 
Classificados 

Geral Masculino 50 € 
**
 30 € 

**
 20 € 

**
 10€ 

**
 

Geral Feminino 50 € 
**
 30 € 

**
 20 € 

**
 10€ 

**
 

 

** Prémios pagos em Cartão Continente “Dá Presente”  

18- Direitos de imagem / dados pessoais 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 

incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens /fotografias 

que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais 

de apoio. Informamos que os seus dados pessoais passam a formar parte de um ficheiro, 

cujo responsável é a empresa “EXCELLUS, Unipessoal Lda”, com domicílio na Rua Dr. 

Pedro Serra, lote 49; 5000-668 Vila Real. O objetivo deste ficheiro é realizar a gestão dos 

dados dos atletas inscritos no evento. Se deseja exercer os seus direitos de acesso, 
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alteração, cancelamento ou oposição deverá fazê-lo por escrito, para a morada descrita (ver 

Anexo I – Termos de utilização/ autorização no final deste regulamento).  

19- Cancelamento do Evento 

O cancelamento do evento pode ocorrer motivado por fatores externos à ORGANIZAÇÃO: 

Catástrofes naturais, Greves, Manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação 

de trânsito, impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova 

legislação. Nestes casos à ORGANIZAÇÃO reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à 

data prevista para a realização do evento emitir um parecer acerca das ações a serem 

tomadas resultantes da gravidade do cancelamento. 

20- Regulamentos 

Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo como Regulamento 

Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo. 

21 – Trajetos * 

Meia Maratona - 21,097 Km 

1ª Volta – Av. Carvalho Araújo – Av. 
1º de Maio – “Estradas Portugal” – 
Av. 1º Maio -  Av. Carvalho Araújo. 
2ª Volta – Av. Carvalho Araújo – N.S. 
Conceição – Av. Carvalho Araújo 
3ª Volta – Av. Carvalho Araújo – 
Timpeira – Av. Osnabruck – Av. Da 
Universidade – Araucária – Mateus – 
Timpeira – Rua Direita – Tribunal – 
Av. Carvalho Araújo 

Mini Maratona – 7 Km 
 

1ª Volta - Av. Carvalho Araújo – 
Av. 1º de Maio – “Estradas 
Portugal” – Av. 1º Maio - Av. 
Carvalho Araújo. 
2ª Volta – Av. Carvalho Araújo – 
N.S. Conceição – Av. Carvalho 
Araújo 

 

Caminhada - 5 Km 
 
Av. Carvalho Araújo – Av. 1º 
de Maio – Rua Direita – 
Tribunal – N.S. da Conceição 
– Av. Carvalho Araújo 
(Sujeita a confirmação) 
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* Por questões de condicionamento de trânsito no dia da prova, o trajeto poderá sofrer pequenas 
alterações. 
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Anexo I – Termos de utilização/ autorização 

 

Política de privacidade e proteção de dados 

Declaração de aceitação e registo 

Declaro que os dados e informações por mim prestados no momento da inscrição são 

precisos, completos e verdadeiros, comprometendo-me a informar a Excellus, Unipessoal 

Lda. caso ocorra alguma alteração aos mesmos. Aceito os termos e condições gerais do site 

www.meimaratovavr.pt tal como definidos abaixo. 

Autorização para o tratamento de dados pessoais 

Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais identificados na página de registo de 

inscrição, pela empresa Excellus, Unipessoal Lda., no âmbito das atividades da Meia 

Maratona de Vila Real, nomeadamente afixação de listas de inscritos e resultados da prova. 

 

Política de Privacidade 

A Excellus, Unipessoal Lda., garante aos visitantes deste site o respeito pela sua privacidade. 

A visita ao presente site, por si só, não implica o registo, de forma automática, de qualquer 

dado pessoal que identifique o Utilizador. No entanto, o download de determinados conteúdos 

ou a submissão/ preenchimento de formulários implicam a disponibilização pelos Utilizadores 

de determinados dados pessoais. 

A presente Política de Privacidade faz parte integrante dos Termos de Utilização do site e 

regula a eventual recolha e tratamento dos dados pessoais fornecidos pelos Utilizadores em 

qualquer parte do site, assim como o exercício dos seus direitos relativamente a estes dados, 

nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais em vigor. 

Tratamento de Dados 

A Excellus, Unipessoal Lda. é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos 

Utilizadores. A finalidade do tratamento dos dados pessoais consiste na gestão da participação 

na prova Meia Maratona de Vila Real. Periodicamente, a Excellus, Unipessoal Lda. poderá 

utilizar as informações disponibilizadas de contacto para fornecer informações sobre 

próximas edições da Prova, informações relevantes sobre os parceiros da Prova ou responder 

a questões colocadas, sendo sempre permitido ao Utilizador deixar de receber esse tipo de 

informação. 

Direito de Acesso - Quem posso contactar para aceder, rectificar ou apagar os dados? 

Os nossos utilizadores e visitantes têm diferentes preocupações de privacidade e podem a 

qualquer momento rever, atualizar e decidir que tipo de dados pretendem ver guardados. O 

encarregado pelos dados pode ser contactado directamente através do e-

mail geral@meiamaratonavr.pt ou por correio para Rua Dr. Pedro Serra, Lote 49 5000-

668 Vila Real, a quem poderá solicitar a qualquer momento a cópia dos dados que lhe digam 

respeito, a retirada do consentimento, a retificação, o apagamento, a limitação, a portabilidade 

e a oposição ao tratamento dos mesmos. A retirada posterior de consentimento não 

compromete a legalidade do tratamento realizado com base neste consentimento. 

O titular dos dados pode apresentar reclamação à autoridade de controlo – a Comissão 

Nacional de Protecção de Dados. 
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Comunicação de Dados 

A Excellus, Unipessoal Lda. não partilha os dados pessoais dos Utilizadores com terceiros, 

exceptuando os dados nome e n.º de documento de identificação, que serão fornecidos à 

companhia de seguros contratada pela Excellus para a realização do seguro dos participantes 

na prova. 

Por quanto tempo são os dados armazenados? 

Os dados pessoais são mantidos até se esgotar o fim a que se destinam, sendo eliminados 

assim que o utilizador o solicite. 

 

Medidas de Segurança 

A Excellus, Unipessoal Lda. desenvolve os seus melhores esforços para proteger os dados 

pessoais dos Utilizadores contra acessos não autorizados através da Internet. Para o efeito 

utiliza sistemas de segurança, regras e outros procedimentos, de modo a garantir a proteção 

dos dados pessoais, bem como para prevenir o acesso não autorizado aos dados, o uso 

impróprio, a sua divulgação, perda ou destruição. 

 

É, no entanto, da sua responsabilidade garantir e assegurar que o computador que está 

a utilizar se encontra adequadamente protegido contra softwares nocivos, vírus 

informáticos e worms. No entanto, note-se que sempre que a recolha de dados seja 

realizada em redes abertas, como a Internet, os seus dados poderão circular sem 

condições de segurança, existindo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não 

autorizados. 

 


