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IV MEIA MARATONA TAVIRA - CPSE  
TAVIRA HALF MARATON – CPSE  

Liberty Seguros 
 

“ MINI MARATONA TAVIRA – CPSE “ 
 

“ MARCHA FAMILIAR SOLIDÁRIA, pais e filhos “ 
 

REGULAMENTO 
 
 

1. ORGANIZAÇÃO 
A CPSE (Casa do Povo de Santo Estêvão), com o apoio  da Câmara Municipal de Tavira e da 
Associação de Atletismo do Algarve, vai organizar no dia  21 de OUTUBRO de 2018, as provas de 
Atletismo denominadas “ IV MEIA MARATONA de TAVIRA / CPSE  - LIBERTY 
SEGUROS “, na qual se integrará a “ MINI MARATONA TAVIRA / CPSE”, e a “ 
MARCHA FAMILIAR SOLIDÁRIA, pais e filhos! (competição - convívio sem fins 
competitivos). 

 
 

2. PERCURSO – DATA – HORA - LOCAL 
2.1. O percurso é inteiramente corrido nos lugares, sítios, ruas e pontes da Cidade de Tavira. 
2.2. A partida  pelas 10,00h,  e a  chegada serão realizadas na Praça da República (Frente à 

Câmara Municipal de Tavira). 
2.3. Os atletas farão o aquecimento junto ao local de partida sem interferirem no circuito da prova 

e a concentração para a partida será 15 minutos antes da hora indicada no presente 
regulamento, no local da mesma, em zona indicada no croqui da competição. 

2.4. A Organização disponibiliza uma equipa de técnicos para monitorizar um aquecimento em 
grupo das 09:00 ás 09:45 h. 

2.5. Serão três as provas de atletismo, a Meia Maratona com 21,0975 km, a Mini Maratona com 
aproximadamente 12,50 km e a Marcha Familiar Solidária com cerca de 7,5 Km. 

 
3. JÚRI 
3.1. O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de 

Atletismo do Algarve. 
 
4. PARTICIPAÇÃO 
4.1. A competição destina-se a atletas de todos os âmbitos desportivos ( Federados, INATEL, 
Escolar, Militar e Popular), individuais e/ou colectivos como equipas, grupos, ginásios, famílias, dos 
escalões de seniores e veteranos. 
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5. ESCALÕES DA MEIA (21,0975 Km) e da MINI MARATONA ( 12,50 Km ) 
5.1. Podem participar nesta prova atletas, inscritos individualmente, quer sejam Federados ou 

Populares, de acordo com os seguintes escalões: 
 
Escalões Faixa Etária / Masculino Faixa Etária / Feminino 

Seniores  20 a 34 20 a 34 
Veteranos I  35 a 39                    35 a 39 
Veteranos II 40 a 44                    40 a 44 
Veteranos III 45 a 49  + de 45 

 Veteranos IV + de 50 
 
Nota: A idade considerada é a idade do atleta no dia da prova. Todos os atletas têm de ser portadores de cartão de 
identificação atualizado, para o caso de ser exigido pelo júri da prova. A não apresentação do mesmo poderá ser punida com 
desclassificação. 
 

 
6. CLASSIFICAÇÕES 
6.1. Classificação Geral Individual masculina e feminina. 
6.2. Classificação Individual por escalões (conforme quadro acima indicado). 
6.3. A entrega de prémios geral individual e por escalões terá o seu inicio ás 12:30 H no pódio 

oficial do evento. 
6.4. Estão previstas zonas de controlo de passagem dos corredores, sendo desclassificado todo e 

qualquer atleta que: 
 Não esteja devidamente inscrito; 
 Não cumpra a totalidade do percurso; 
 Não passe nas zonas de controlo. 

 
NOTA: Estas classificações têm fim meramente estatístico. 
 
7. MARCHA FAMILIAR SOLIDÁRIA – Pais e Filhos ( 7,5 Km ) 
7.1 . Poderão participar na iniciativa atletas de ambos os sexos e de todas as classes etárias. 
7.2. Não haverá qualquer classificação individual ou colectiva e os prémios serão apenas simbólicos 
e rigorosamente iguais para todos. 

 
8. INSCRIÇÕES 

As inscrições para a Meia e Mini Maratona  deverão ser efectuadas através da plataforma CRONO 
AAALGARVE disponível no website: www.aaalgarve.org, As inscrições devem ser pagas por 
Multibanco ou Paypal, através dos dados gerados no final da inscrição. 
De referir que a referência multibanco expira ao fim de 48 horas, findo este prazo a inscrição é 
automaticamente eliminada. 

8.1. Os pedidos de inscrição pressupõe a total aceitação das regras aqui estabelecidas. 
8.2. A inscrição é pessoal e intransmissível, a veracidade dos dados fornecidos é da 

responsabilidade do participante, inclusive para efeitos de seguro. 
8.3. As inscrições para a Marcha Familiar Solidária só poderão ser realizadas em formato de 

papel, nos locais a designar pela organização (Espaços comerciais identificados com a placa 
– Inscreva-se AQUI ) ou no próprio dia ate ás 9h. 

8.4. As inscrições para a Marcha Familiar Solidária estão abertas a participantes com idade igual 
ou superior a 18 anos, de acordo com o Regulamento de Competições da Federação 
Portuguesa de Atletismo.  

8.5. Todos os participantes inscritos na Marcha Familiar Solidária com idade inferior a 18 anos 
devem preencher o “termo de responsabilidade” e enviar por email para 
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cpsantoestevao@gmail.com devidamente assinada pelo respectivo encarregado de 
educação. 

8.6. A falta deste documento implica a não aprovação da inscrição. 
 

8.7. As inscrições devem apresentar os seguintes dados pessoais:  
número de Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, Número de Contribuinte, nome 
completo, morada, contacto, tamanho da T Shirt, e valor. 
 

8.8. As inscrições são limitadas a 1.000 atletas. 
 

8.9. As inscrições para a MEIA MARATONA   poder-se-ão realizar até às 23:59 h do dia 30 de 
Setembro (domingo) pelo valor de 10 €, até às 23:59 h do dia 14 Outubro (domingo), pelo 
valor de 12 €, na plataforma electronica da Associação de Atletismo do Algarve, nos dias 19, 
20 e 21 a organização disponibiliza 150 inscrições pelo valor de 15 €, realizáveis em formato 
de papel na sede da CPSE ou por  mail, cpsantoestevao@gmail.com e pagas em dinheiro no 
acto da entrega ou transferência bancária para a conta PT50004571404016172552096 
apresentar prova de pagamento para o email da organização. 
 

8.10. As inscrições para a MINI MARATONA   poder-se-ão realizar até às 23:59 h do dia 30 de 
Setembro (domingo) pelo valor de 8 €, até às 23:59 h do dia 14 Outubro (domingo), pelo valor 
de 10 €, na plataforma electronica da Associação de Atletismo do Algarve, nos dias 19, 20 e 
21 (dia da competição impreterivelmente até às 09:00h) a organização disponibiliza 150 
inscrições pelo valor de 12 €, realizáveis em formato de papel na sede da CPSE ou por  mail, 
cpsantoestevao@gmail.com e pagas em dinheiro no acto da entrega ou transferência 
bancária para a conta PT50004571404016172552096 apresentar prova de pagamento para o 
email da organização. As 150 inscrições não têm dorsal personalizado. 
 

8.11. As inscrições para a Marcha Familiar Solidária poder-se-ão realizar em formato de papel até 
ás 09:00 h do dia 21 de Outubro  (Domingo), pelo valor único de 2 €. Os participantes poderão 
entregar as inscrições nos espaços comerciais identificados com a placa – Inscreva-se AQUI ,  
ou por  mail, cpsantoestevao@gmail.com pagas em dinheiro no acto da entrega ou 
transferência bancária para a conta PT50004571404016172552096 apresentar prova de 
pagamento para o email da organização 
 
 

9. ENTREGA DE FRONTAIS/KIT DE ATLETA  
9.1. A entrega dos frontais far-se-á no Sábado entre as 10:00 e as 20:00h na secretaria do 

Pavilhão Dr. Eduardo Mansinho – Tavira e no dia da prova das 08h00 às 09:00 h no 
Secretariado da prova, sita na Praça da República – junto á Câmara Municipal de Tavira , pelo 
delegado de cada clube / Equipa ou individualmente. 

9.2. Os atletas devem ser portadores de 4 alfinetes para a colocação dos respectivos dorsais. 
9.3. Documentação necessária para levantamento do dorsal – Documento de Identificação 

pessoal, B.I. / C.C. ou carta de condução.   
9.4. Os participantes em cada uma das provas serão identificados pelo número e pela cor do 

dorsal. 
9.5. O Kit de atleta é composto por: saco, dorsal, T-shirt, Chip, material promocional diverso 

 
10. Chip 
10.1. Todos os atletas inscritos na Meia e Mini Maratonas devem utilizar o chip fornecido no Kit de 

atleta. 
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10.2. O chip encontra-se codificado para o atleta sendo pessoal e intransmissível e não pode ser 
retirado do dorsal. A leitura do chip apenas ocorrerá se este for colocado conforme as 
instruções. 

10.3. A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados em caso de 
má colocação do chip. 

10.4. A organização desqualificará todos os atletas que efectuem a prova com: 
- Mais do que um chip; 
- Um chip de outro atleta; 
- Atletas masculinos com chips de atletas femininos e vice versa.  

 
11. SEGURO  
11.1. Todos os Atletas estão cobertos por um seguro temporário de acidentes pessoais realizado 

pela Liberty – Seguros, conforme estipulado pelo Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro. 
 

12. ASSISTÊNCIA MÉDICA 
12.1. A organização estruturou um especial serviço de assistência médica, sob orientação de uma 

conceituada equipa de especialistas, embora não se responsabilize por qualquer acidente que 
venha a verificar-se no decorrer desta prova desportiva. 

 
13. ABASTECIMENTOS / BALNEÁRIOS 
13.1. Na Meia Maratona Tavira haverá 3 postos de abastecimento: 5 km – líquidos, 10 km – líquidos 

e sólidos e 15 km – líquidos; 
13.2. Na Mini Maratona Tavira haverá 2 postos de abastecimento: 5 km – líquidos e 10 km – 

líquidos e sólidos; 
13.3. Na meta haverá líquidos, fruta e bolos secos. 
13.4. A organização disponibiliza balneários entre as 12h30 e as 15h00 no Pavilhão Municipal Dr. 

Eduardo Mansinho. 
 

14. RESPONSABILIDADE SOCIAL 
14.1. Do valor total das inscrições da Marcha Familiar Solidária, pais e filhos…, a organização fará 

reverter 1,5 € para uma  Instituição de Solidariedade Social do concelho de Tavira. 
14.2. O apoio social do evento a uma IPSS tem caráter rotativo. 
 
15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
15.1. O participante é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros e resíduos 

naturais (mesmo que biodegradáveis), ou não naturais, provenientes de géis, barras e/ou 
outros. Deverá depositar os resíduos no abastecimento mais próximo, ou transportá-los até á 
linha da meta. 
 

16. CLASSIFICAÇÕES. 
16.1. Será elaborada classificação e posterior divulgação no website da Associação de Atletismo do 

Algarve de acordo com os escalões definidos. 
 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1. Recomenda-se que todos os atletas  se submetam a um exame médico antes da prova. O 

atleta ao efectuar a sua inscrição assume que está em boas condições físicas e psicológicas 
para participar na Meia Maratona Tavira, Mini Maratona Tavira e Marcha Familiar Solidária. 

17.2. A organização não se responsabiliza por quaisquer danos ou acidentes que os atletas possam 
vir a sofrer ou causar, nem advindos da sua condição física, que não se encontrem 
abrangidos pelo seguro. 
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17.3. Por motivos de segurança, o tempo limite para efectuar o percurso de ambas as provas é de 
3h00. Nesta sequência, as provas terminam imperativamente ás 13:00 h. Todo o atleta 
devidamente inscrito que esteja ainda em prova após as 13:00 h será obrigado a deixar os 
arruamentos destinados aos veículos rodoviários e não beneficiará de acompanhamento 
policial. 

17.4. Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos em conformidade com os 
regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo. 

17.5. Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito em papel timbrado do clube, ao júri 
da prova até 30 minutos depois de terminada a corrida, juntamente com a importância de 100 
€ (cem euros), a qual será devolvida se o protesto for deferido (de acordo com a normativa da 
IAAF, International Association of Athletics e da FPA, Federação Portuguesa de Atletismo.  

17.6. Dado o espírito que norteia esta organização, os possíveis protestos deverão ter em atenção 
o desenvolvimento da prática da corrida para todos. 

17.7. Serão automaticamente desclassificados todos os atletas que: 
a. Não cumpram o percurso na totalidade; 
b. Não transportem o dorsal visível durante a corrida; 
c. Não respeitem as indicações da organização; 
d. Utilizem um dorsal de outro atleta; 
e. Que não participem na distância para a qual se inscreveram; 
f. Manifeste comportamento antidesportivo; 

17.8. Os participantes obrigam-se a seguir as indicações do director da prova, bem como dos 
elementos encarregados do policiamento. Será vedado o acompanhamento da prova a 
quaisquer veículos que não os oficiais. 

17.9. Os atletas devem ocupar sempre a direita da faixa de rodagem a fim de facilitar o 
ordenamento do trânsito. 

17.10. Cumprir integralmente o percurso da prova e não obstruir intencionalmente outros atletas; 
17.11. Estão previstas zonas de controlo de passagem dos atletas, sendo desclassificado todo e 

qualquer atleta que não cumpra a totalidade do percurso. 
17.12. Ao inscreverem-se todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de 

dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a 
organização. 

17.13. É reservado o direito á organização a aceitação ou não aceitação de inscrições. 
17.14. Os participantes poderão estar sujeitos a efectuar uma análise de controlo de antidopagem. 
17.15. O participante, ao proceder á inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional 

dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens ou fotos que terão lugar 
durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio. 

17.16. O participante no evento concede permissão à entidade organizadora para utilizar o contacto 
email fornecido aquando do registo no evento, quer para divulgar noticias sobre o evento, 
quer para divulgar outros eventos, promovidos pela entidade organizadora, de potencial 
interesse para o atleta. O participante poderá em qualquer altura, e de acordo com a Lei 
46/2012, de 29 de Agosto, solicitar a remoção da lista de distribuição compilada pela entidade 
organizadora, utilizando o procedimento descrito na mensagem enviada, ou cantactando a 
Organização. 

17.17. O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a factores externos a organização: 
catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de 
trânsito, restrição do governo, nova legislação. Nestes casos a organização reserva-se o 
direito de nos 30 dias seguintes á data prevista para a realização do evento emitir um parecer 
acerca das acções a serem tomadas resultantes da gravidade do cancelamento. 

17.18. Para questões relacionadas com as provas Maratonas Tavira – Liberty Seguros, utilize os 
contactos abaixo indicados: 
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Facebook: www.facebook.com/meiamaratonatavira 
 
Sites:        www.aaalgarve.org – Associação de Atletismo do Algarve 
  www.cpse.pt – Casa do Povo de Santo Estevão 
 
E-mail:   cpsantoestevao@gmail.com             

 
Tlm:  
Tel: 281 963 184   
Casa do Povo de Santo Estevão 
Rua do Pinheiro s/n 
8800-506 Santo Estevão Tavira – ALGARVE 
 

 
18. PRÉMIOS /  
18.1. Na Meia e na Mini Maratona será atribuído um prémio monetário e um troféu para a equipa que 
inscrever mais atletas em ambas as provas de ambos os sexos. 
18.2. Na Meia  e na Mini Maratona  serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados de cada 
escalão de ambos os géneros. 
18.3. Na Meia Maratona serão atribuídos prémios monetários para os primeiros 3 atletas de ambos 
os géneros (tabela anexa), não acumulável com os prémios da classificação geral. 
18.4. Na Meia Maratona os atletas que recebam prémio monetário da geral não receberão pelo 
escalão. 
18.5.  Na Meia e Mini Maratona serão atribuídos prémios monetários para os primeiros 3 atletas de 
ambos os géneros (tabela anexa). 
 

      MEIA MARATONA / MINI MARATONA. 
SACO / MEDALHA / T SHIRT TÉCNICA / DIPLOMA / BRINDES dos PATROCINADORES 
 
MARCHA FAMILIAR SLIDÁRIA, pais e filhos… 
T SHIRT TÉCNICA 
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PRÉMIOS 
 

EQUIPAS 
 

 
 

 

 
INDIVIDUAIS 

MEIA MARATONA GERAL  
PRIZE MONEY 1.800 € 

 
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL 

M A S C U L I N O F E M I N I N O 
1º Classificado 500 € 1º Classificado 500 € 
2º Classificado 250 € 2º Classificado 250 € 
3º Classificado 150 € 3º Classificado 150 € 
 

MEIA MARATONA ESCALÃO 
PRIZE MONEY  - 810 € 

CLASSIFICAÇÃO POR ESCALÕES 
MASCULINO  FEMININO 

CLASS. SÉNIOR VET.I VET.II VET.III VET IV. SENIOR VET.I VET. II VET. III 
1º Class. 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 
2º Class. 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 
3º Class. 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 

 
 MINI MARATONA GERAL  

PRIZE MONEY 840 € 
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL 

M A S C U L I N O F E M I N I N O 
1º Classificado 240 € 1º Classificado 240 € 
2º Classificado 120 € 2º Classificado 120 € 
3º Classificado 6 0 € 3º Classificado 6 0 € 

 
PRIZE MONEY TOTAL    3.650  € 

 
 

EQUIPA EXTERIOR AO CONCELHO DE TAVIRA COM O MAIOR Nº de ATLETAS INSCRITOS 
 (meia e mini maratona) 
AMBOS OS SEXOS 

100 € 

EQUIPA DO CONCELHO DE TAVIRA COM O MAIOR Nº de ATLETAS INSCRITOS 
 (meia e mini maratona) 
AMBOS OS SEXOS 

100 € 
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PRÉMIOS – TROFÉUS 
 

 
 MEIA E MINI MARATONA TROFÉU EQUIPAS 

 
EQUIPA EXTERIOR AO CONCELHO DE TAVIRA COM O MAIOR Nº de ATLETAS INSCRITOS 

EQUIPA DO CONCELHO DE TAVIRA COM O MAIOR Nº de ATLETAS INSCRITOS 
 

  
 

Seniores – Masculino e Feminino – MEIA MARATONA 
1º Classificado – Troféu  
2º Classificado – Troféu  
3º Classificado – Troféu  

 
Veteranos I  – Masculino e Femininos   – MEIA MARATONA 

1º Classificado – Troféu 
2º Classificado – Troféu 
3º Classificado – Troféu 

 
Veteranos II  – Masculino e Femininos – MEIA MARATONA 

1º Classificado – Troféu 
2º Classificado – Troféu 
3º Classificado – Troféu 

 
Veteranos III  – Masculino e Femininos – MEIA MARATONA 

1º Classificado – Troféu 
2º Classificado – Troféu 
3º Classificado – Troféu 

 
Veteranos IV  – Masculino  – MEIA MARATONA 

1º Classificado – Troféu 
2º Classificado – Troféu 
3º Classificado – Troféu 
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Seniores – Masculino e Feminino –  MINI  MARATONA 
1º Classificado – Troféu 
2º Classificado – Troféu 
3º Classificado – Troféu 

 
Veteranos I  – Masculino e Femininos   –  MINI MARATONA 

1º Classificado – Troféu 
2º Classificado – Troféu 
3º Classificado – Troféu 

 
Veteranos II  – Masculino  e Femininos –  MINI MARATONA 

1º Classificado – Troféu 
2º Classificado – Troféu 
3º Classificado – Troféu 

 
Veteranos III – Masculino e Feminino –  MINI  MARATONA 

1º Classificado – Troféu 
2º Classificado – Troféu 
3º Classificado – Troféu 

 
 

Veteranos IV  – Masculino  –  MINI MARATONA 
1º Classificado – Troféu 
2º Classificado – Troféu 
3º Classificado – Troféu 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 


