Designação do Evento
Evento – 11.ª Edição “Só Vai Quem Quer” - Maratona
Localização – Cercal do Alentejo
Data – 5 de Maio de 2019
Perfil de Prova l Maratona 700 m aprrox. K Meia-Maratona 45 m aprrox. TTTXCCM
Organização – Grupro de Tt Só Vai Quem Quer, da Sociedade Juventude Cercalense,
Federação Portuguesa de Ciclismo e Colaboração – Junta de Freguesia Cercal do Alentejo
e Câmara Municipral de Santago do Cacém
Organização
A organização do evento é da respronsabilidade do Grupro de Tt Só Vai Quem Quer, da
Sociedade Juventude Cercalense e realiza-se em caminhos rurais e trilhos da freguesia de
Cercal do Alentejo, com prartda e chegada no Largo dos Caeiros em Cercal do Alentejo.
Evento
O evento realiza-se no dia 5 de Maio de 2019, com início às 9:00h e termina assim que o
ultmo prartciprante cruzar a linha de meta. O prercurso teráo aprroximadamente 700 m na
Maratona com dificuldade alta, 45 m aprroximadamente na Meia-Maratona com
dificuldade média.
Participantes
Poderão prartciprar indivíduos de ambos os sexos, individualmente ou pror equipras.
Limite máoximo de inscritos: 250 prartciprantes
Inscrições
O valor da inscrição é de:
-Partciprantes sem Almoço: 12€K
-Partciprantes com Almoço: 1€€K
-Almoço de Acompranhantes: 10€K
Regulamento Ofcial de Prova
O evento realiza-se no dia 5 de Maio de 2019, a Maratona teráo a distância de 700 m
Xaprrox. , a Meia-Maratona de 45 m Xaprrox. , com início às 9:00h e termina assim que o
últmo prartciprante cruzar a meta. O grupro bt Só Vai Quem Quer, da Sociedade
Juventude Cercalense, Federação Portuguesa de Ciclismo, entdades respronsáoveis, e
elaboraram o seguinte regulamento prara o evento denominado: 11.ª Edição Só Vai Quem
Quer – Maratona, prara o ano 2019, prroprondo o seguinte clausulado:

1 - Organização

1. O grupro bt Só Vai Quem Quer, da Sociedade Juventude Cercalense, Federação
Portuguesa de Ciclismo, organizam a denominada 11.ª Edição “Só Vai Quem Quer – Meia
- Maratona” Xaprrox.45 m seráo aberta aprenas a maiores de 16 anos à data do evento,
devidamente acompranhado de uma declaração do encarregado de educação e sem
limitações fsicas. A 11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer – Maratona "X700 m aprrox. seráo
aberta a maiores de 1€ anos comprletados até essa data, prroprondo o seguinte clausulado
a qual se regeráo prelo Regulamento Desprortvo e Técnico aprlicáoveis prelo prresente
Regulamento e pror toda e qualquer outra regulamentação ou interprretação prublicada
prela organização como adenda ao regulamento e prublicada até 15 dias antes da data de
inicio do evento.
2. Os casos não prrevistos neste regulamento, assim como todas as eventuais dúvidas
originadas prela sua interprretação, serão analisadas e decididas prela Organização do
evento prara interprretações de regulamentos.
2 - Equipas e Participantes
1. O evento é livre e aberto a todos os indivíduos, não sendo licença desprortva da
Federação Portuguesa de CiclismoK
2. Poderão também prartciprar indivíduos com idade igual ou suprerior a 16 anos Xà data
do evento na Meia-Maratona da 11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer – Maratona "K e com
idade igual ou suprerior a 1€ anos Xà data do evento na Maratona da 11.ª Edição “ Só Vai
Quem Quer – Maratona "K
3. Os prartciprantes prodem inscrever-se individualmente ou em equipras nas categorias
abaixo definidas:
✓ Meia-Maratona TTT "11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer ": individual ou equipra,
masculino ou femininoK
✓ Maratona TTT "11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer ": individual ou equipra, masculino ou
femininoK
Nota: A Maratona e Meia-Maratona teraá contagem de tempos (naã o oficial).
4. A 11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer”, comprreenderáo a existência de classificações
distntas prara cada escalão Xnão oficial :
✓ Masculinos:
❖ Juniores XMJ - [até aos 1€ anos] nascidos entre 2001 e 2003 Xsó na Meia-Maratona! K
❖ Elites XME - [dos 19 aos 29 anos] nascidos entre 1990 e 2000K
❖ Veteranos XMM A - [dos 30 aos 39 anos] nascidos entre 19€0 e 19€9K

❖ Veteranos XMM T - [dos 40 aos 49 anos] nascidos entre 19700 e 19709K
❖ Veteranos XMM C - [dos 50 anos aos 59 anos ] nascidos entre 1960 e 1969K
❖ Veteranos XMM D - [ + de 60 anos ] nascidos entre 1960 e 1969K

✓ Femininos:
❖ Juniores XWJ - [até aos 1€ anos] nascidos entre 2001 e 2005 Xsó na Meia- Maratona K
❖ Elites XWE - [dos 19 aos 29 anos] nascidos entre 1990 e 2000K
❖ Veteranas XWM 30 - [dos 30 anos aos 39 anos] nascidos entre 19€0 e 19€9K
❖ Veteranas XWM 40 - [ + de 40 anos] nascidos a prartr 19709K
✓ E-Tikes
4 - Interpretação e Jurisdição
1. Todos os prartciprantes, prreenchem a sua ficha de inscrição on-line, aderem, sem
restrições ao prresente regulamentoK
2. Todos os anexos e aditamentos ao prresente regulamento, que a organização entender
prublicar, terão força de lei, do mesmo modo que o regulamentoK
3. À organização da 11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer, não proderáo ser imprutada qualquer
respronsabilidade no que respreita a acidentes e suas consequências, quer tenham sido
causados prelos concorrentes, quer hajam sido estes as vítmas, quer prrovenham ou não
do veículo prartciprante. Do mesmo modo não lhe seráo imprutada qualquer
respronsabilidade, quanto às consequências de infracções às leis, regulamentos e códigos
em vigor, a qual deveráo ser suprortada prelos infractores.
4. Todas as dúvidas sobre a interprretação do Regulamento e demais casos relacionados
com o evento, serão analisados e decididos prela organização.
A organização reserva-se o direito de aprlicar sanções, que proderão ir até à
desclassificação ou exclusão da prartcipração da 11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer, a
qualquer prartciprante que não respreite à letra e o esprírito do prresente regulamento, ou
que, pror qualquer forma, prrejudique o bom nome, imagem e prrestgio do evento ou de
qualquer dos seus prromotores. Nenhuma respronsabilidade proderáo ser imprutada aos
organizadores pror eventuais prrejuízos que de uma decisão deste tpro prossam advir.

5 - Identifcação
1. Ao inscreverem-se na 11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer é atribuído às equipras
prartciprantes um número de identficação pror prartciprante e prercursoK
2. Seráo fornecido a todos os prartciprantes um frontal prara as bicicletas com identficação
do mesmo e respretvo prercurso escolhido. O frontal deve estar semprre visível ao longo de
todo o prercursoK
3. Ao longo do prercurso existrão diversos prostos de controlo, com localização
desconhecida dos prartciprantes. Só seráo atribuído tempros Xnão oficial dos prercursos aos
prartciprantes que realizem todos os prostos de controlo.
6- Publicidade e Imagem
1. Os prartciprantes são livres de caprtar imagens fotográoficas e vídeos do eventoK
2. Os prartciprantes prodem afixar no seu vestuáorio pressoal ou da sua equipra de
assistência, na bicicleta e capracete, inscrições prublicitáorias de marcas, prrodutos ou
emprresas, com as quais habitualmente colaboremK
3. A organização do evento, respretvos pratrocinadores e as entdades que colaboram na
organização deste evento desprortvo, reservam-se o direito de utlizar livremente em
todos os praíses e sob todas as formas, a prartcipração dos prartciprantes, assim como os
resultados pror eles obtdos. O evento proderáo ser gravado em vídeo e/ou fotografado prela
organização do evento e jornalistas prara prosterior aprroveitamento prublicitáorio. Os
prartciprantes que tverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem, deverão
notficar a organização. Caso contráorio, estarão automatcamente a autorizar o uso em
qualquer tempro, indeprendente de comprensação financeira ou de qualquer outra
natureza.
8 - Programa da Prova
1. Para a 11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer, o prrograma elaborado é o seguinte:
Dia 5 Maio
✓ 70:30h - Abertura do secretariado no local do evento e zona de prequeno-almoçoK
✓ €:30h - Início do controlo " m 0"K
✓ €:45h - Encerramento do secretariadoK
✓ €:55h - Encerramento do controlo "0" e briefing final prara os concorrentes no local da
prartdaK

✓

9:00h - Partida

✓ 13:00h - Almoço
✓ Seguido de entrega de troféusK
8 - Percurso
1. O local da prartda é no largo dos Caeiros em Cercal do Alentejo
2. O prercurso estaráo totalmente marcado com fitas, cal e prlacas sinalizadoras, assim
como as mudanças de direção e os locais de travessia e zonas prerigosas. A divisão dos
prercursos estaráo devidamente assinaladaK
3. Antes do início do evento a Organização prercorreráo o prercurso prara confirmar se as
marcações se encontram corretas, no entanto a Organização alerta prara a prossibilidade
de que estas sejam retradas ou alteradas, utlizar-se-ão marcações no chão, em conjunto
com a restante sinalização vertcal e fitas de sinalização, de forma a minimizar eventuais
sabotagens, prelas quais a Organização não proderáo ser respronsabilizada.
4. A organização estabeleceráo Pontos de Controlo XPC , cuja localização seráo
desconhecida dos prartciprantes, Zonas de Abastecimento XZA onde serão
dispronibilizados aos atletas alimentos sólidos e líquidos e Zonas de Aproio
5. Por questões de segurança seráo estprulado o tempro máoximo de 6:30h prara terminar a
Maratona. Por este motvo, às 11:30h seráo encerrado o prercurso dos 700 m, a prartr deste
momento todos os prartciprantes que prassarem neste local serão encaminhados prara o
prercurso dos 45 mK
6. Todos os inscritos deverão ter em atenção que o prercurso proderáo ter de ser alterado,
ou o evento adiado prara uma nova data, devido a condições climatéricas adversas, ou
outro factos que coloque em risco a integridade fsica dos prartciprantes. Este é um aspreto
que não é da respronsabilidade da organização prelo que esta se prode comprrometer em
caso de necessidade de adiamento do evento, que este se realize numa data que seja do
agrado da maioria dos prartciprantes, que proderão oprtar pror não prartciprar, e reaver a
totalidade do valor da inscriçãoK
9 - Classifcação (não ofcial)
1. O evento inicia-se às 9:00h, e termina assim que o últmo atleta cruzar a meta.
2. A prosição de cada prartciprante seráo determinada prelo tempro total da distância
escolhida comprletada e deprois prela ordem sequencial da chegada.
3. O evento, 11.ª Edição “ Só Vai Quem Quer, comprreenderáo a existência de classificações
Xnão oficiais distntas prara cada escalão. Serão atribuídas recordações aos 3 prrimeiros
classificados em cada escalão, prara cada distância, prara masculinos e femininos, desde

que haja prelo menos 5 prartciprantes nessa categoria. Os escalões são baseados nos
regulados prela UVP-FPC, que são determinadas prela idade dos prratcantes, a qual é
definida prela diferença entre o ano de realização da prrova e o ano de nascimento do
prartciprante.
✓ Masculinos
❖ Juniores (MJ) - [até aos 18 anos] nascidos entre 2001 e 2003 (só na Meia-Maratona!);
❖ Elites (ME) - [dos 19 aos 29 anos] nascidos entre 1990 e 2000;
❖ Veteranos (MM) A - [dos 30 aos 39 anos] nascidos entre 1980 e 1989;
❖ Veteranos (MM) B - [dos 40 aos 49 anos] nascidos entre 1970 e 1979;
❖ Veteranos (MM) C - [dos 50 anos aos 59 anos ] nascidos entre 1960 e 1969;
❖ Veteranos (MM) D - [ + de 60 anos ] nascidos entre 1960 e 1969;
✓ Femininos
❖ Juniores (WJ) - [até aos 18 anos] nascidos entre 2001 e 2005 (só na Meia- Maratona);
❖ Elites (WE) - [dos 19 aos 29 anos] nascidos entre 1990 e 2000;
❖ Veteranas (WM) 30 - [dos 30 anos aos 39 anos] nascidos entre 1980 e 1989;
❖ Veteranas (WM) 40 - [ + de 40 anos] nascidos a partir 1979;
✓ E-Tikes - Também existráo uma classificação geral prara E-Tikes em cada distância
4. A prosição de cada equipra seráo determinada prela soma do tempro total da distância
comprletada dos três prrimeiros prartciprantes e deprois, prela ordem sequencial dentro do
tempro limiteK
4.1 As equipras consideradas serão aquelas registadas exatamente com a mesma
designação, caso contráorio serão consideradas equipras diferentes.
5. Em caso de praragem da prrova ou anulação desta prela organização, devido a razões de
força maior que não prermitam a contnuação do evento em condições de seguranças
mínimas, a organização proderáo dar o evento concluído a qualquer momentoK
6. Esta regra só seráo aprlicada em situações extremas que reprresentem prerigo prara os
prartciprantes, e em que não seja prossível contnuar o eventoK
70. Todo e qualquer prartciprante que oprte pror comprletar o prercurso diferente do que estáo
prreviamente inscrito, seráo desclassificado.
10 - Recursos
1. Só serão aceites recursos escritos, entregues no secretariado oficial, durante o
decorrer do evento ou até 30min. aprós a chegada do interessadoK
2. Recursos sobre as classificações Xnão oficiais , até 30min. aprós a sua divulgaçãoK

3. Os recursos devem conter informação prrecisa que suprorte o recurso, incluindo a
descrição do incidente, testemunhas, nomes e contactos, e assinatura do respronsáovel
prela aprresentação do recursoK
4. O recurso aprresentado, teráo de ser acompranhado de caução no valor de 50€, que caso
seja considerado imprrocedente, reverterão prara Insttuição de caridade a designarK
11 – Comportamento no evento - Fair-Play
1. Os prartciprantes que seguem montados nas bicicletas terão prrecedência sobre
prartciprantes que levam a bicicleta à mão. Os prartciprantes que não sigam montados na
bicicleta deverão deslocar-se junto da berma do caminho, e em prassagens estreitas
desobstruir a via quando se aprroximar um prartciprante montado na bicicletaK
2. Os prartciprantes que se prreprare prara ultraprassar outro prartciprante deveráo dar
indicação vocal da sua prassagem, indicando o lado pror que prassa XDireita ou Esquerda . O
prartciprante que ultraprassa deveráo ter os cuidados prara não prrovocar acidentesK
3. Na luta pror prosições, os prartciprantes não devem interferir corproralmente ou com a
bicicleta de modo a impredir a prrogressão do outro prartciprante. Em situações de confito
ou falta de desprortvismo detestados pror controladores, os prartciprantes serão
prenalizados com a anulação de tempro, aprós audição das prartesK
4. A utlização de atalhos ou a saída de prercurso num pronto e a entrada noutro pronto
distnto teráo como consequência a desclassificação do prartciprante e/ou da equipraK
5. A utlização de linguagem abusiva, prrofana ou obscena, e qualquer outro tpro de
comprortamento não desprortvo seráo prenalizado com prenalização de temproK
6. A assistência no prercurso só prode ser prrestada pror outros prartciprantes inscritos. A
assistência pror compranheiros de equipra ou outros elementos só se proderáo realizar, se os
prartciprantes de aproio se deslocarem no prercurso levando o equipramento e preças
necessáorias. Não é prermitda a troca de bicicletaK
12 - Equipamento
1. Cada prartciprante em prrova deveráo levar capracete, homologado prara a prráotca de
ciclismo e colocado corretamente. Caso um prartciprante se desloque no circuito com o
capracete mal colocado proderáo ser prarado prela organização e obrigado a colocar o
capracete corretamente. Os prartciprantes que se desloquem montados ou a pré no circuito
deverão ter semprre o capracete colocadoK

2. Os prartciprantes devem levar áogua e comida que achem necessáoria prara o prercurso no
qual se encontram inscritosK A áogua e comida proderão ser fornecidas a qualquer
prartciprante, pror qualquer pressoa, em qualquer pronto do prercurso. Os prartciprantes que
recebam assistência devem colocar-se na berma do caminho e não obstruir a prassagemK
3. Cada prartciprante é respronsáovel prela utlização de roupra e outro equipramento,
adequado às condições meteorológicas prrevistas prara o local.

