
“VI Eurocidade 10” – 11 / 06 / 2017
REGULAMENTO 

Art. 1.– A VI Eurocidade 10 é organizada pelo Club Atletismo Tui-Thermalia  com a colaboração da Euro
cidade Valença  - Tui, composta pelos Municípios de Valença e de Tui. Nos anos ímpares a saída e a chegada
será em Valença e os pares em Tui.

Art. 2 – O circuito constará de 10 Km. Nesta sexta edição a saída será em Valença, passando pela Ponte
Internacional, ruas de Tui e regressando ao ponto de partida.

Art. 3 – A prova será no domingo (11 de junho) às 10h00 (hora portuguesa) / 11h00 (hora espanhola) na
Ponte  Internacional centenária (antiga alfândega), ficando a meta instalada no mesmo local. O tempo
máximo de duração da prova será de 1 hora e trinta minutos.

Art.  4 –  A  organização tem um seguro  de  responsabilidade  civil  segundo a  legislação  atual.  Todos  os
participantes  dispõe de um seguro de acidentes,  contratado pela  organização,  cobrindo lesões apenas
durante o  dia  da  prova.  Estarão excluídos  as  lesões que já  se  encontrem latentes  no inicio  da  prova,
imprudência, negligência, inobservância das leis, etc.
Também ficarão excluídos todas as lesão produzidas durante o deslocamento de e para o local onde se
desenvolve a prova.

Art. 5 – Haverá quatro classificações independentes de acordo com as seguintes categorias:

Sub 23 Desde o dia que cumpram 18 anos até 23 anos
Senior Desde o dia que cumpram 24 anos até 34 anos
Veteranos/as A Desde o dia que cumpram 35 anos até 49 anos
Veteranos/as B Desde o dia que cumpram 50 anos  ou mais

   Haverá também uma classificação absoluta

Art. 6 – Poderá participar qualquer pessoa que o deseje sem importar a condição, sexo ou nacionalidade e
de acordo com as normas RFEA e/ou IAAF.

Art. 7  – Toda a pessoa que corra sem estar inscrita, fá-lo-á sobre a sua responsabilidade e não poderá
receber troféus nem lembranças, assim como não estará coberto pelo seguro da prova.

Art. 8 – O percurso estará devidamente sinalizado pela organização. Haverá um local de abastecimento,
aproximadamente no Km 5 e outro na meta.

Art. 9 – Os serviços sanitários e as ambulâncias, estarão situados na saída/meta e fecharão a corrida com o
carro vassoura. Qualquer corredor com problemas de saúde (alergia, atenções especiais, etc) deverá faze-lo
constar no reverso do dorsal da prova.

Art. 10 – Os únicos veículos que poderão acompanhar a prova, serão os autorizados pela organização e
estarão devidamente sinalizados.  

Art. 11 – Durante a prova levar-se-á o dorsal na parte da frente, de forma visível, sem dobrar e o chip
“championchip”  atado  na  sapatilha.  A  não  visibilidade  deste  material  terá  como  repercussão  a
desclassificação da prova.

Art. 12 – Os dorsais e o chip serão entregues aos participantes no dia da prova a partir das 8H00 até às
9H30 (horas portuguesas) / 9h00 até às 10h30 (horas espanholas), ou seja até 30 minutos antes do início da
mesma. Para levantar o dorsal e o chip é obrigatório apresentar o BI ou Passaporte. 



IMPORTANTE: Ao finalizar cada uma das provas é obrigatório a entrega do chip numa zona destinada para
o efeito, após cruzar a linha da meta.

· A prova estará cronometrada com o sistema Championchip.
· Existirão controles do tempo ao longo do percurso. Só aparecerão na classificação os participantes

que realizem a prova com os chips entregues/autorizados pela organização.
· O chip entregue pela organização será  devolvido obrigatoriamente à mesma no final  da  prova

assim como em desistências  ou  não  participação na prova.  Em caso da  sua  não  devolução,  a
organização  cobrará  10€  ao  infrator.  Proprietários  dos  chips  amarelos  “Campionchip”  deverão
participar com o seu.

Art. 13 - Desqualificações:

O serviço médico da competição e os juízes árbitros estão facultados para excluir  durante a prova
qualquer atleta que manifeste um mau estar físico.

Todo o atleta que não realize o percurso completo.
Todo o atleta que não leve visível o dorsal ou que dobre o mesmo.
O atleta que manifeste um comportamento não desportivo.

Art. 14 – Dado o caráter desportivo e popular não se admitem reclamações.  A organização reserva-se o
direito a alterar este regulamento se as circunstancias assim o aconselharem (informando oportunamente).
Situações  extra  regulamento  serão  resolvidas  pela  critério  da  organização,  sendo  as  suas  decisões
inapelável.

Art. 15 – Todos os participantes declaram que aceitam o presente regulamento e no caso de dúvida ou
surgimento  de  alguma  situação  não  refletida  neste  regulamento,  aceitarão  a  decisão  do  comité
organizador. 

Art. 16 – Entregar-se-á  prémios monetários aos três primeiros classificados masculinos e femininos na
categoria absoluta, nos seguintes importes: 

. 150 € e troféu ao primeiro e primeira classificada

. 100 € ao segundo e segunda classificada

. 50 € ao terceiro e terceira classificada
Haverá  ainda  troféus  para  os  três  primeiros  classificados  em  cada  categoria  e  prémios  para  os  três
primeiros  e três primeiras atletas da eurocidade.

Art. 17 – Todas as situações não presentes neste regulamento, reger-se-ão pelas normas de competição da
FIACV, RFEA e IAAF para a presente temporada, assim todo o regulamento por instancias superiores.

Art. 18 – Outros serviços à disposição dos participantes: 
· Duches: na Piscina Municipal de Valença.
· Abastecimento: conforme descrito anteriormente.
· Guarda-roupa.
· Estacionamento.  Recomenda-se  estacionar  junto  à  Piscina  Municipal  ou  no  Parque  da  antiga

alfândega em Tui.
· Entrega de prémios: a partir das 12h00 (hora portuguesa) / 13h00 (hora espanhola) na zona de

início / chegada.
· Bolsa de oferta: para cada participante que termine a prova.

Art. 19 – Inscrições:



As inscrições só poderão realizar-se até dia 7 de Junho (quarta - feira) às 22:59 (hora portuguesa) –
23:59 (hora espanhola).

 Preço: 4€ inscrição + 1€ aluguer de chip em caso de não ser proprietário do chip
amarelo.

 A inscrição será efetuada exclusivamente através do seguinte endereço
WWW.CHAMPIONCHIPNORTE.COM

 Uma parte de cada inscrição será doado a causas solidárias.

As  pessoas  que  se  inscrevam  pela  Web,  só  ficarão  corretamente  inscritas  após  finalizarem  o
processo de pagamento.

 A prova será cronometrada por ChampionChip e o chip terá que ser atado nos cordões das sapatilhas.

http://WWW.CHAMPIONCHIPNORTE.COM/

