MEIA MARATONA DE LEIRIA
DECATHLON 10K
ORGANIZAÇÃO
A Meia Maratona de Leiria é organizada pela Native Warriors, com o apoio institucional do Município de Leiria.
PROVAS
O evento terá 4 provas, com as seguintes assinaturas:
-

Meia Maratona de Leiria, com 21,097 km - prova certiﬁcada pela FPA.
Decathlon 10K ( aproximadamente);
Kids Race, 700 a 800 metros;
Caminhada, com 5k , destinada a todas as classes etárias e sem ﬁns competitivos. É obrigatório o uso
da t-shirt oﬁcial do evento durante a caminhada.

DATA E HORA DE REALIZAÇÃO
Os eventos realizar-se-ão no dia 02 de Outubro de 2022, com os seguintes horários:
-

09h00 - Partida Kids Race
09h30 - Meia maratona de Leiria;
09H30 - Decathlon 10K (distância aproximada);
09H44 - Caminhada.

Para esta competição, haverá o tempo limite de 3h00 pelo que, a partir desse momento, as autoridades
competentes estabelecem a circulação rodoviária. Os atletas eventualmente ainda em prova deverão
desviar-se para os passeios, não se responsabilizando a organização por qualquer acidente que possa
ocorrer.
A organização poderá controlar o ritmo da Caminhada.
IDADES MÍNIMAS DE PARTICIPAÇÃO
Meia Maratona 21,097 km | Nascidos 2004 e anteriores;
DECATHLON 10 km
Caminhada
Kids Race - dos 06 aos 11 anos de idade
PREÇOS
-

Meia Maratona de Leiria: 12 euros para as primeiras 1000 vagas, pelo que posteriormente terá o valor
de 15 euros;
Decathlon 10K: 10 euros, para as primeiras 500 vagas, pelo que posteriormente terá o valor de 12
euros;
Kids Race: 5 euros
Caminhada solidária: 5 euros (verba a entregar a uma instituição de solidariedade local)
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Nos termos da legislação em vigor, a emissão da fatura deve ser solicitada até 3 dias após o ato de
pagamento, para o mail: meiamaratonaleiria@gmail.com.
Os parceiros que realizam inscrições aos seus balcões podem oferecer preços especiais para as provas, sem
qualquer responsabilidade por parte da organização.
INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas online em: www.waitastart.com;
Haverá 2 períodos de inscrições, com valores diferenciados para a Meia Maratona e Decathlon 10k;
Os atletas da Meia-Maratona que pretendam sair na categoria ELITE (linha da frente do Pelotão) deverão
indicar na inscrição, sujeito a ﬁscalização, que já efetuou tempos oﬁciais abaixo de 01h20m (homens) e
01h40m (mulheres), em outras Meias Maratonas certiﬁcadas pela FPA;
Os atletas da DECATHLON 10K terão uma única caixa de partida.
Não serão aceites pedidos de alteração de inscrição;
As inscrições são pessoais e intransmissíveis;
Os dados introduzidos na inscrição são da responsabilidade do utilizador que responderá plenamente pela
exatidão, veracidade e autenticidade dos dados;
As inscrições só são conﬁrmadas após o pagamento;
As inscrições realizadas on-line têm 72 horas para efectuar o pagamento. Após estas 72 horas as inscrições
ﬁcam canceladas por falta de pagamento, pelo que deverá re-abrir a sua área de atleta em my.waitastart.com e
gerar nova referência de pagamento, com preço e condições de inscrição à data;
A organização reserva o direito de não reembolsar o valor da inscrição, por motivos não imputáveis à
organização. Em caso de devolução será descontado ao valor a devolver 5€ sob o pretexto de “gastos de
gestão de inscrições”;
Toda a alteração de dados na inscrição realizada terá um custo associado de 5€ e é apenas possível até dia 25
de setembro de 2022;
A cedência de dorsais / inscrições ou venda a terceiros, não é autorizada. A organização impedirá a inscrição
em futuros eventos das pessoas que procedam desta forma, através da identiﬁcação do dorsal usado por
terceiros;
A organização reserva o direito de atribuir dorsal VIP a participantes e convidados;
A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar prazos ou ainda adicionar ou limitar o
número de inscrições do evento em função de necessidades/ disponibilidades técnicas/ estruturais, sem
prévio aviso;
Os dados utilizados para as classiﬁcações são os fornecidos no acto da inscrição;

Nota: O participante consente expressamente que os seus dados básicos integraram a base de dados da
empresa gestora do evento Native Warriors, Lda e sejam cedidos à companhia de seguros responsável pela
realização dos seguros obrigatórios de acidentes e responsabilidade civil, bem como a divulgação das
classiﬁcações e listagens de partida das diferentes provas do evento;
De acordo com a proteção de dados poderá futuramente exercer os seus direitos de acesso, retiﬁcação,
cancelamento ou oposição para o email da gestaonative@gmail.com;
Será estipulado o limite máximo de 2.000 pessoas na Meia Maratona, 2.000 pessoas na DECATHLON 10K,
100 crianças na Kids Race e 2000 na caminhada solidária;
KIT DE ATLETA(*)
O “kit do atleta” é entregue no momento do levantamento do dorsal e contém:
− Uma T-shirt alusiva ao evento;
− Um dorsal com chip identiﬁcativo (apenas na Meia-Maratona e Decathlon 10K);
− Um saco de equipamento individual;
− Outros brindes e informações de patrocinadores.
(*) o evento Kids apenas terá incluído um dorsal e medalha ﬁnisher.
ATLETAS residentes fora da região de leiria poderão, exlusivamente, efetuar Check in no dia do evento no local
de partida.
Os atletas devidamente inscritos poderão recolher o seu dorsal e respetivo “kit de atleta”, em diferentes dias,
em local a designar e a divulgar nas redes sociais, oportunamente.
Para levantamento do dorsal será necessário apresentar o documento de identiﬁcação do respetivo atleta;
O dorsal é intransmissível e quando usado por outro indivíduo implicará a desqualiﬁcação do mesmo.
O dorsal das provas, contém um chip eletrônico e será a identiﬁcação do atleta, sendo a sua ﬁxação na zona
peitoral do atleta, obrigatória.
Recomenda-se o preenchimento dos dados pessoais nas costas do dorsal, por razões unicamente
relacionadas com a segurança do próprio atleta. Poderão ser da máxima importância na eventualidade de
algum acidente, indisposição física ou qualquer outra situação de emergência, durante o percurso,
nomeadamente : nome, contacto emergência e se tem algum problema de saúde especíﬁco.
O tamanho da t-shirt comemorativa do evento, será distribuída, conforme os pedidos efetuados no balcão, no
momento de recolha do kit. O stock de t-shirts é distribuído mediante a disponibilidade. Caso se veriﬁque
rutura de stock, em algum tamanho, a organização proporá ao participante um tamanho alternativo. A
organização solicita o tamanho pretendido na ﬁcha de inscrição, apenas para orientação.
DESCLASSIFICAÇÃO DOS ATLETAS
Ocorrerá quando:
-

Utilizem o dorsal de outro atleta;
Daniﬁquem o dorsal;
Não tenham o dorsal colocado na zona peitoral, pois a deﬁciente colocação
do dorsal implica possível falha de obtenção de resultados;
Dobrem o dorsal de forma a reduzir o seu tamanho ;
Não usem o seu dorsal durante todo o percurso;

-

Saltarem grades quer na zona de partida, quer na zona de chegada;
Não respeitarem a sinalética da prova;
Falsiﬁquem qualquer elemento relativo à sua inscrição;
Manifestem mau estar físico ou debilidade aparente antes da partida;
Utilizem mais do que um chip ou duplo dorsal;
Manifestem um comportamento antidesportivo ou não cumpram as regras estipulados no
regulamento e as instruções de segurança e higiene dadas pelo staff e por entidades competentes,
antes, durante e após a corrida.

SEGURO DESPORTIVO/ ASSISTÊNCIA
A organização da prova, fará um seguro desportivo nominal a todos os participantes de acordo com o regime
jurídico de seguros desportivos obrigatórios – decreto lei nº10/2009.
Em caso de sinistro o atleta deverá contactar a organização do evento, no prazo de 48 horas, para que esta
diligencie o encaminhamento para a seguradora. Para dar início a um processo é necessário que o atleta seja
atendido pela equipa que faz o acompanhamento médico/socorro durante o evento, sem prejuízo de o/a
atleta ser mais tarde encaminhado/a para outra unidade de emergência médica.
É reservada à seguradora a averiguação dos factos apresentados e respectiva actuação em conformidade no
deferimento ou não do pedido de activação do seguro.
Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias para o desempenho tão longo como a Meia
Maratona e a DECATHLON 10K, assumindo após a inscrição que se sentem psicoﬁsiologicamente aptos para
o esforço.
O atleta, ao efetuar a sua inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, à organização da
prova e aos seus associados e patrocinadores, os direitos de utilização da sua imagem tal como foi captada
nas ﬁlmagens ou fotos que terão lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças
comunicacionais de apoio.
A organização reserva-se o direito de utilizar a base de dados com os elementos preenchidos pelos
participantes nas suas eventuais ações de promoção ou outras.

ABASTECIMENTOS
Meia Maratona:
Água - 5k , 10 K , 15K
Água, isotônico, Fruta, salgados e doce - Meta
DECATHLON 10K
Água no ponto intermédio e ﬁnal do percurso.

SERVIÇOS
A organização disponibiliza um espaço para guarda de pequenos bens para os participantes da Meia- Maratona e
DECATHLON 10K. Para levantar os seus bens e ou depositar, necessita obrigatoriamente de apresentar o seu
dorsal.
A organização não se responsabiliza por falta ou por danos causados aos bens entregues. Não serão aceites
casacos ou outros de volume considerável.
CRONOMETRAGEM
A prova é cronometrada com sistema eletrónico – “chip”, que para ser lido, o atleta deverá obrigatoriamente,
colocar/manter o dorsal (que contém o chip) bem visível na frente do peito durante toda a prova em perfeito
estado de conservação. Todos os participantes na Meia Maratona e DECATHLON 10K deverão utilizar o chip
fornecido ao atleta sendo este pessoal e intransmissível. A organização não se responsabiliza pela falha da
apresentação de resultados resultante da má colocação do chip. Serão desqualiﬁcados todos os participantes
que efetuem a prova com um chip de outro atleta, mais que um chip ou não tenham um dos controles
intermédios.
PRÉMIOS
Todos os participantes da Meia Maratona e DECATHLON 10K que ﬁnalizam a prova, terão direito a medalha
Finisher.
Os Prémios individuais monetários (Meia Maratona e DECATHLON 10K) serão atribuídos apenas aos
participantes da classiﬁcação Geral masculina e feminina.
Os troféus aos 3 (três) primeiros classiﬁcados da geral masculina e feminina, da Mini e Meia Maratona, serão
entregues na cerimónia de pódio, assim que ﬁnalizarem os 10 primeiros atletas
A presença dos atletas é obrigatória, sob pena de não atribuição do prémio.
Os troféus na categoria de Veteranos são para: M/F35, M/F40, M/F45, M/F50, M/F55 e M/F60, da Meia Maratona
(Para a atribuição dos prémios de escalões deverão terminar em número igual ou superior a 10 atletas do mesmo
género). Os mesmos serão levantados no secretariado do evento - Event Village.
Os troféus na categoria Veteranos será entregue, em cerimónia de pódio, sempre que ﬁnalizem os 3 primeiros
atletas de pódio.
- Meia - Maratona:
1º class. (M/F): 300 euros;
2º class. (M/F): 200 euros;
3º class. (M/F): 100 euros;
- DECATHLON 10K:
1º class. (M/F): 100 euros;
2º class. (M/F): 50 euros;
3º class. (M/F): 25 euros.
Troféu para equipa mais numerosa.
NOTA: Os prémios monetários devem ser reclamados pelos atletas, exclusivamente, no prazo de 30 dias após a corrida. Para tal, os
participantes devem solicitar através do mail da organização (meiamaratonaleiria@gmail.com) enviando Recibo ou ato isolado com os
seguintes dados: Nativewarriors, Lda, NIF: 514932589, Viseu. O valor dos prémios atribuídos em dinheiro está sujeito à lei ﬁscal em vigor.

INFRAÇÕES
São objeto de sanção os atletas que:
– Não efetuem o controlo de partida;
– Não cumpram o percurso na sua totalidade;
– Não usem durante a prova o dorsal no peito bem visível;
– Falsiﬁquem qualquer elemento relativo à sua inscrição;
– Corram com o dorsal que não corresponde ao nome de inscrição;
– Corram por cima dos passeios;
– Prejudiquem intencionalmente outros participantes ou elementos do staff.
RECURSOS
Qualquer ação de reclamação, ou protesto deve ser apresentada por escrito, e no local, ao júri da prova, num
prazo de 30 minutos após a divulgação dos resultados. Por tal ação é devida a importância de 50€ (cinquenta
euros) que será devolvida caso a ação seja considerada procedente.
CONTROLO ANTI-DOPING
Os participantes podem ser sujeitos à realização de controlo de dopagem em qualquer uma das corridas.
DIREITOS DE IMAGEM / DADOS PESSOAIS
O participante, ao conﬁrmar a sua inscrição, declara reconhecer e aceitar o presente regulamento, a protecção
de dados e texto declaração de isenção de responsabilidade e protecção. Em caso de dúvida prevalece a
decisão da organização.
CANCELAMENTO DA PROVA
O cancelamento da prova pode ocorrer devido a fatores de força maior e alheios à organização (condições
climatéricas extremas, manifestações, restrições governamentais etc.). No caso de adiamento, a organização
garante a transferência automática das inscrições de todos os atletas para a nova data proposta.
A organização poderá, em casos excecionais, ter de alterar o percurso, nomeadamente o local de partida e/ou
chegada, bem como os horários da prova.
Sendo que, em nenhuma das situações especiﬁcadas atrás, a organização procederá à devolução do valor da
taxa de inscrição.
É expressamente proibido na Meia Maratona e Decathlon 10K a participação de pessoas com animais de
estimação, carrinho de bebé, patins, bem como com qualquer outro acessório que não seja utilizado em
corrida.
As reclamações deverão ser efetuadas por escrito ao Diretor de prova, sob o pagamento de uma taxa de
50,00 € por cada reclamação, valor que ﬁcará depositado até que se resolva a situação apresentada. O valor
será restituído em caso de deferimento. O tempo para análise da reclamação estará em sintonia com a
necessidade de se consultar elementos adjacentes para o perfeito conhecimento do problema.
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pelo diretor da prova, com o apoio do staff, auscultado
para o efeito, com base nos Regulamentos gerais.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E PROTECÇÃO
Ao realizar a sua inscrição, o participante declara o seguinte:
“Encontro-me em ótimo estado de saúde para participar na Meia Maratona de Leiria ou na Decathlon 10K.
Excluo de toda a responsabilidade a organização e patrocinadores ou outras instituições participantes
perante qualquer acidente ou lesão que possa sofrer antes, durante e/ou depois do evento desportivo,
renunciando desde já a qualquer acção legal contra qualquer uma das entidades mencionadas. Durante o
decorrer da competição contribuirei no possível com a Organização para evitar acidentes pessoais.
Autorizo ainda que a Organização faça uso publicitário das fotos, vídeos e qualquer outro tipo de material
audiovisual no qual possa ﬁgurar, aceitando a publicação do meu nome na classiﬁcação da prova, nos meios
de comunicação e/ou internet, sem esperar nenhum pagamento, compensação ou retribuição por este
objeto” A organização recomenda a todos os participantes que procedam a uma avaliação médica antes do
evento. Todos os participantes aceitam o risco decorrente da atividade desportiva.
Todo o participante consente a cedência, de forma gratuita e incondicional, dos direitos de utilização dos
seus dados pessoais para efeitos de marketing, e da sua imagem captada nas ﬁlmagens e fotograﬁas oﬁciais
que terão lugar durante os eventos, consentindo a sua reprodução em meios de comunicação da própria
organização ou de terceiros.
Informamos que os dados pessoais dos participantes ﬁcam registados em ﬁcheiro, cujo responsável é a
empresa NativeWarriors, Lda, com sede em Viseu. O propósito deste ﬁcheiro é permitir a gestão dos dados
pessoais dos participantes inscritos nas corridas. Os dados recolhidos poderão ser cedidos a terceiros para
efeitos de marketing. Se deseja exercer os seus direitos de acesso, de oposição, direito a ser esquecido ou
retirar o seu consentimento. deverá fazê-lo por escrito, comprovando a sua identidade para a morada descrita
ou através do email: gestaonative@gmail.com
CANCELAMENTO
O cancelamento das provas ou corridas pode ocorrer por fatores externos à organização, tais como
catástrofes naturais, greves, manifestações, pandemia, impedimento dos percursos dos trajetos ou da via
pública, impossibilidade do uso de telecomunicações, restrições do governo ou nova legislação. Nestes
casos, a organização reserva-se o direito de, nos 30 dias seguintes à data prevista para a realização das
provas, emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas resultantes do cancelamento.
JÚRI DE PROVA
O Júri da prova será constituído pelo Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Atletismo de Leiria.
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o Regulamento Geral de
Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.

AO REALIZAREM A SUA INSCRIÇÃO, TODOS OS PARTICIPANTES DECLARAM AUTOMATICAMENTE
ESTAREM DE ACORDO COM O SEGUINTE TERMO DE RESPONSABILIDADE
Li e estou de acordo com o Regulamento do evento;
Estou ciente do meu estado de saúde e de estar física e psicologicamente capacitado para participar;
Assumo que me absterei de participar na prova se as minhas condições de saúde se alterarem após a
inscrição;
Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor disponibilizada pela organização.
Ao participar na prova, autorizo, gratuitamente e de forma incondicional, que a organização e os parceiros da
prova utilizem a minha imagem. Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização da minha imagem,
tal como captada em fotograﬁas e ﬁlmagens que terão lugar durante a realização das provas, renunciando ao
recebimento de qualquer quantia que venha a ser auferida com a sua divulgação em peças comunicacionais
de apoio;
Participo na prova de livre e espontânea vontade, isentando a organização, parceiros, diretores, colaboradores
e outras empresas ligadas à organização do evento de qualquer responsabilidade resultante da minha
participação na prova, antes, durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por roubo ou por
outras circunstâncias).
Caso o atleta não queira que os seus dados sejam usados, é-lhe concedida a hipótese de não autorizar a
cedência dos mesmos, devendo alertar a organização para tal.
Ao se inscrever, está a aceitar de livre vontade o regulamento da prova.

FIM,
Bem haja e bons treinos.
-

