1ª Meia Maratona Internacional de Maputo
REGULAMENTO GERAL DA PROVA
MRD Investments, Lda leva a efeito no próximo dia 16 de Setembro de 2018, pelas 8.00 horas, a Meia
Maratona Internacional de Maputo, com o seguinte regulamento:
1. Escalões e Horários:
Hora
08h00

08h00

Prova
Meia Maratona

Corrida da Familia

Escalão
Masculinos

Idades
20 aos 39 anos

Femininos

20 aos 39 anos

Veteranas

40 ou mais anos

Vet M40

40 – 49 anos**

Vet M50

50 – 59 anos**

Vet M60
Prova aberta

60 – 0u mais anos

Distância
21.097,5 KM

5 KM

** No escalão de veteranos é considerado a idade no dia da realização do evento.
2. Nestas provas podem participar atletas inscritos em qualquer associação provincial, organizações
populares ou populares.
3. Na Meia Maratona, poderão participar todos os atletas que gozem de boa saúde e que se encontrem
aptos ao desenvolvimento de esforços físicos prolongados. A Organização destas provas não se
responsabiliza por quaisquer problemas de saúde resultantes do esforço desenvolvido e aconselha os atletas
participantes a fazerem o controlo médico com a devida antecedência.
4. A Corrida da Familia será uma prova de carácter não competitivo sem classificação.
5. A inscrição para ambas as provas tem um custo de 300,00 MT (Trezentos Meticais).
6. A distribuição dos Kits dos atletas será feita de 14 e 15 de Setembro, no Edificio Franco ou
Moçambicano. Não haverá entregas de Kits/Dorsais no dia do evento (16 de Setembro).
7. A Organização, em colaboração com a Polícia local, impedirá o trânsito rodoviário durante a prova e em
todo o seu percurso, não se responsabilizando, porém, por qualquer acidente ocorrido antes, durante ou
depois da mesma;
8. O percurso da Meia Maratona contará com medição homologada pela IAAF, devidamente efectuada por
um membro oficial daquela entidade.
9. Os tempos obtidos serão cronometrados eletronicamente, encerrando este serviço 3 horas depois do
sinal de partida. Os atletas que entrem na meta depois de encerrado o controlo não serão classificados;
10. Qualquer comportamento incorreto da parte de um atleta para com a organização, adversário ou
público em geral, implicará a sua imediata desclassificação;
11. Controlos espalhados ao longo do percurso permitirão à organização desclassificar atletas que
procurem, voluntariamente, encurtar a distância da prova ou pratiquem qualquer outra falta punível;
12. É expressamente proibida a troca de dorsais entre atletas, sejam ou não da mesma equipa, bem como a
inscrição pontual de um atleta numa equipa diferente daquela em que se encontra federada;
13. Os atletas Nacionais receberão os seus prémios em Meticais (MT).
14. A Organização constituirá um júri de recurso para apreciação das possíveis reclamações, as quais
deverão ser apresentadas por escrito e devidamente fundamentadas.

15. Os atletas deverão ser portadores da sua licença desportiva ou Bilhete de Identidade, para o caso de
dúvida na idade.
16. Quaisquer reclamações ou protestos tem de ser apresentados por escrito, obrigatoriamente feita em
papel assinado pelo delegado do clube ou pelo próprio atleta, ao Júri da prova, até 15 minutos após o termo
da mesma, juntamente com a quantia de 100$, a qual será devolvida se o protesto for considerado
procedente.
17. Os atletas deverão apresentar-se 15 minutos antes das respetivas provas, no local de partida, com o
respetivo dorsal colocado na camisola (peito).
18. Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização da prova de acordo com os regulamentos da
IAAF.

