Regulamento do Circuito Outono Aminhacorrida
1- Notas gerais do Troféu
1.1- A edição de 2020 edição do Circuito Outono Aminhacorrida.
1.2- Este Troféu nasce da vontade de querer dinamizar as provas de virtuais existentes
1.3-Apesar de se tratar de um Troféu competitivo apela-se, a todos os atletas, que
contribua para que o mesmo se assuma como uma festa, através da demonstração
individual de espírito aberto e do total respeito dos códigos de boa conduta.
1.4-Este Troféu é apenas, tem um conjunto de três provas desportivas na vertente
decorrida, totalmente independentes.
1.5- Cada atleta fica sujeito ao regulamento próprio e individual de cada prova.
1.6 A comissão de gestão deste Troféu tem o dever e a responsabilidade, apenas, de gerir
as classificações do Troféu e a sua publicação. A publicação das classificações e outras
informações, são publicadas no site do www.aminhacorrida.com e www.acorrer.pt
2- PARTICIPAÇÃO:
2.1- Este Troféu está aberto à participação de todos os atletas aptos à prática deste
desporto, federados e não federados, residentes em todas as regiões do país e estrangeiro.
3- INSCRIÇÕES:
3.1- Este circuito é gratuito, necessita de inscrição em cada prova. O atleta, ao inscrever-se
A pontuação nas várias etapas, só será somada, se a inscrição do atleta tiver sido feita
sempre com o mesmo numero de BI ou C.C.

4- CALENDÁRIO:
1ª Prova

A Corrida virtual de Outono realiza-se nos dias 10 e 11 de outubro de
2020.

2ª Prova

A Corrida virtual do Magusto realiza-se nos dias 14 e 15 de Novembro
de 2020.
3ª Prova

A Corrida virtual do Natal realiza-se nos dias 12 e 13 de Dezembro de
2020.

5- Classifcações
5.1- Cada prova conta comi duas distâncias, a 5 e 10 km
5.2- Conta para a classificação a participação em cada distancia exemplo ( Se corre 1º
corrida nos 10 km, só pode fazer essa distância nas outras provas).

Tabela Classificativa

Reclamações/Protestos
Qualquer tipo de reclamação e/ou protesto, deverá ser feita por escrito e entregue
ao cuidado da equipa de gestão do Troféu, para o endereço de email
aminhacorrida@gmail.com

