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 REGULAMENTO

Corrida e Marcha Passeio de São João da Degola

Dia 24 de Agosto 2019

Organização     

Associação de Beneficência A Manta

         Manta Rota Vila Nova De Cacela, 8900-038 Portugal

1 - A Associação “A Manta” organiza no dia 24 de Agosto pelas 09h 30m na Manta Rota a sua
3ª edição Corrida Marcha Passeio integrada nas comemorações das festas do São João de
Degola. Uma prova com mais ou menos 10Km percorrida entre o alcatrão terra e os passadiços
da praia, todo o percurso está marcado com fitas e placas e elementos do Staff ao longo do
percurso.

2 - A Marcha Passeio não competitiva nos mesmos moldes da corrida com percurso de mais ou
menos 7Km inicia-se às 09h 40m aberta a todos os interessados possuidores de condição física
para o efeito, com a inscrição a ser feita no secretariado entre as 08h 00m e as 09h 00m,
quem quiser adquirir a Thisrt alusiva ao evento para a caminhada o valor é de 5€.

3  -  Na  prova  de  corrida  podem participar  todos  os  amantes  das  corridas  possuidores  de
condição física para o efeito, federados ou populares individualmente ou coletivamente, quer
sendo esta uma prova com um único e só objetivo o convívio dos amantes das corridas de acordo
com os escalões definidos.

4 - A organização estabeleceu atribuir uns simbólicos troféus aos 3 primeiros nos seguintes
escalões:
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Escalões etários

Corrida - 10 Km

Escalão Masculino Feminino

Sub 23 18 - 23 18 - 23

Seniores  24/30 anos 24/30 anos

Veteranos I A – 30/39 anos A –30/39 anos

Veteranos II B – 40/49 anos B – 40/49 anos 

Veteranos III C – 50/59 anos C – 50 anos e mais

Veteranos IV D – 60 anos e mais

Nota: Os atletas veteranos mudam de categoria no seu dia de aniversário

Duração máxima dos eventos

Caminhada–2 horas e 30 minutos

 Corrida – 1 hora e 40 minutos

Abastecimentos

Corrida (prova competitiva) – haverá abastecimemto liquido  e solido  aos 5kms e abastecimento
final na meta. 

Caminhada – haverá abastecimento liquido e sólido  aos 4,5kms e abastecimento final na
meta.

Programa e Horários

Dia 24 de Agosto

08h 00m – abertura do secretariado no Largo da Manta Rota
09h 00m - Encerramento do secretariado
09h 15m – Brinfing
09h 30m – Inicio  da  prova  d a  corridaa
09h 40m – Inicio da Marcha
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A inscrição para a corrida é feita no site, https://www.acorrer.pt/ o valor da inscrição é de 10,00
€.

As inscrições terminam no dia 20 de Agosto pelas 23h 59m.

A organização não se responsabiliza pelos danos sofridos antes ou durante a prova.

Dado ao espírito que norteia esta organização, o objetivo da prova centraliza-se única e 
exclusivamente no desenvolvimento da prática desportiva indo ao encontro de todos aqueles que 
gostam de correr e caminhar.

Esta organização surge duma carolice de alguns amigos dando mais cor à freguesia e à festa do 
São João da Degola por isso vamos todos juntos conviver e participar nas festas do São João da 
Degola na Manta Rota.

Casos omissos

Todos os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela organização.


