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R E G U L A M E N T O M A R AT O N A

1- ORG ANIZAÇÃO
A Maratona WE ARE RUNNING OUT OF TIME - é um projeto do
ilhas estúdio para o Walk&Talk Festival de Artes dos Açores. É uma
organização conjunta do ilhas estúdio, Walk&Talk, Endurance Sports
Company e Diogo Caetano dos Amigos dos Açores, com o apoio e
envolvimento do Governo de Portugal, Governo dos Açores, Garantir
Cultura, Câmara Municipal de Ponta Delgada e Junta de Freguesia da
Relva. Além destas instituições conta com a colaboração das seguintes
associações: Soliedaried’arte Açores, Cresaçor - Cooperativa Regional de
Economia Solidária, AMAR - Açores Pela Diversidade, APF - Associação
de Planeamento Familiar, Pride Açores, APAV - Apoio à Vítima, AIPA
- Associação Dos Imigrantes Nos Açores, Amigos dos Açores, Kairós Cooperativa Incubação Iniciativas Economia Solidária, Novas Rotas, A
Alternativa - Associação Contra as Dependências, Arrisca, Novo Dia Associação para a Inclusão Social, As Cores dos Açores e Aurora Social.

2- EVENTO
Será composta por quatro percursos:
> Percurso 42,4 km, para participantes maiores de 18 anos;
> Percurso 22,4 km, para participantes maiores de 18 anos;
> Percurso 7 km, para participantes maiores de 16 anos;
> Percurso 3 km, destinada a todas as classes etárias e sem fins
competitivos.
*Só poderá participar quem estiver devidamente inscrito.

3 - D ATA E H O R A D A R E A L I Z A Ç Ã O
A Maratona WE ARE RUNNING OUT OF TIME tem lugar no dia 24 de
Julho de 2021, e as horas das partidas são as seguintes:
9h00 - 42,4 km
11h00 - 22,4 km
12h00 - 7 km
14h00 - 3 km
Para mais informações consultar programa do evento em
wearerunningoutoftime.com

4- DUR AÇÃO
Todas as provas têm um limite horário de chegada até às 17h00,
independentemente da hora de partida.
> Percurso 42,4 km - máximo 8 horas
> Percurso 22,4 km - máximo 6 horas
> Percurso 7 km - máximo 4’30 horas
> Percurso 3 km - máximo 3 horas
A organização controlará o ritmo da caminhada. Após a passagem do
veículo vassoura da prova, os participantes que se encontrem no percurso
e pretendam continuar, ficarão sob sua própria responsabilidade e terão
de obedecer às regras de trânsito do Código da Estrada em Portugal.

5- INSCRIÇÕES
Os dados introduzidos na inscrição são da responsabilidade do utilizador
que responderá plenamente pela exatidão, veracidade e autenticidade dos
dados.
Podem ser realizadas até dia 15 de julho, através da plataforma My
Azores Trail Run AQUI.
As inscrições só são confirmadas após o pagamento. Pode obter o
comprovativo de inscrição na área de utilizador na plataforma de
inscrição My Azores Trail Run https://myazorestrailrun.com
5.1 - O pagamento deverá ser realizado dentro dos prazos indicados na
plataforma de inscrições. Finalizando este prazo, as inscrições no evento
não serão aceites pela organização. Se não realizar o pagamento dentro
dos prazos estabelecidos, deverá reabrir a inscrição na plataforma e gerar
novas referências de pagamento com preço e condições de inscrição à data.
5.2 - Se pagar após a data indicada nas instruções de pagamento da
plataforma de inscrições, as respetivas inscrições serão canceladas terá até 30 dias após o registo para solicitar a devolução do montante
através do email info@walktalkazores.org. Será cobrada uma taxa de
processamento e comissões deste serviço, no valor de 10€.
5.2.1 – Toda a alteração de dados na inscrição realizada terá um
custo associado de 3€ e é apenas possível até dia 15 de julho de 2021.
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.
5.3 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.

5.4 Os dados utilizados para as classificações são os fornecidos no ato da
inscrição.
IMPORTANTE: O participante consente expressamente que os seus
dados básicos sejam cedidos à companhia de seguros responsável pela
realização dos seguros obrigatórios de acidentes e responsabilidade
civil bem como a divulgação das classificações das diferentes provas do
evento.

6 - VA LO RE S DE INS CRI Ç ÃO
Percurso 42,4 km: 20€
Percurso 22,4 km: 15€
Percurso 7 km: 10€
Percurso 3 km: 5€
Ao inscrever-se, o atleta está implicitamente a concordar na íntegra com o
presente regulamento. Cada inscrição é pessoal e intransmissível.

7- L E VA N TA M E N T O D E D O R S A L
Para levantamento, o participante deverá ser portador do comprovativo
de inscrição e/ou documento de identificação com fotografia.
A entrega do dorsal de prova realiza-se no dia 23 de julho, na vaga espaço de arte e conhecimento, localizada na Travessa das Laranjeiras 51,
em Ponta Delgada. Será feita apenas ao titular do dorsal, exclusivamente
mediante a apresentação obrigatória do comprovativo de inscrição com
número de dorsal, em papel ou formato digital.
Caso não possa recolher o dorsal pessoalmente, pode enviar o seu
comprovativo de inscrição original por terceiros, acompanhado sempre
de cópia da identificação do participante.

8 - ESCALÕES
Percursos 42,4 km, 22,4 km e 7 km:
Senior: Atletas nascidos no ano 2001 e anteriores.
O escalão é considerado tendo por base a exata idade verificada no ano
em que decorre a prova.
Para a constituição de um escalão é necessária a presença na linha de
partida de pelo menos três participantes do mesmo sexo. Os participantes
dos escalões que não se constituam serão integrados no escalão
imediatamente anterior ao que lhe corresponda.
Percurso 3 km:
Sem Escalão

9 - ABASTECIMENTOS
Assinalados no mapa que pode consultar no site da prova.

10 - ASSISTÊNCIA
Haverá na prova equipas médicas que em conjunto com ambulâncias
especializadas, darão todo o apoio médico possível numa primeira fase. A
continuidade do atendimento médico, caso necessário, será efetuado pelo
serviço regional de saúde.
A organização obriga-se a celebrar o contrato de seguro desportivo exigido
por lei, válido e a favor de todos os participantes inscritos não federados.
Caso o participante dê entrada em Instituição do Serviço Regional de Saúde
deverá informar a organização o mais breve possível para ativação do
seguro, incorrendo o risco de o processo não ser aceite se esta notificação
não for efetuada atempadamente. O pagamento das taxas moderadoras
é da responsabilidade do participante, podendo ser reembolsado pela
seguradora caso o processo cumpra os requisitos necessários.

Para disciplinar os participantes e o trânsito de pessoas e veículos, ao
longo da prova, haverá forças de ordem pública, voluntários identificados
e elementos da organização a quem se deve prestar toda a atenção e
colaboração.

11 - SERVIÇOS
11.1- CHUVEIROS
Devido à situação pandémica, derivada da COVID-19, não haverá
duches no final da prova.

12- CL ASSIFICAÇÕES
Percursos 42,4 km, 22,4 km e 7 km:
As classificações serão apresentadas no site do evento, podendo as
mesmas sofrer alterações caso se verifiquem inconformidades.
Percurso 3 km:
Não haverá classificações individuais nem coletivas.

13- CRONOMETR AGEM
A prova é cronometrada com sistema eletrónico - “chip”, que para ser lido
o atleta deverá, obrigatoriamente, colocar o dorsal (que contém o chip)
bem visível na frente do peito durante toda a prova em perfeito estado
de conservação. Todos os participantes nos percursos de 42,4 km, 22,4
km e 7 km, 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.
O percurso de 3 km não será cronometrado.

14- PRÉMIOS
A Maratona tem no total 54 prémios, que consistem em serigrafias
numeradas e assinadas. Os percursos de 42,4 km, 22,4 km e 7 km tem
3 prémios, para cada uma das seis categorias que participam: feminino,
masculino e não binário, e de igual forma para atletas portadores de
deficiência. O percurso de 3 km, não terá cronometragem e não terá
prémios.

15- INFR AÇÕES
Serão objeto de sanção/desclassificação os atletas que:
- Não efetuem o controlo de partida;
- Não passarem nos pontos de controlo obrigatórios;
- Não cumpram o percurso na sua totalidade;
- Não levem durante a prova o dorsal no peito bem visível;
- Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição;
- Corram com o dorsal que não corresponda ao nome de inscrição;
- Não respeitem a regras de trânsito e do boa conduta;
- Prejudiquem intencionalmente os seus adversários;
- Recusem a prestar auxílio a outro participante em dificuldades
evidentes;
- Tenham alguma conduta anti-desportiva;
- Deitem lixo no trilho ou desrespeitem o meio ambiente;
- Ignore as indicações da organização.

16- RECL AMAÇÕES
Qualquer reclamação ou protesto, tem de ser apresentada por escrito,
obrigatoriamente ao júri da prova, no Complexo Desportivo da Relva, e
até 30 minutos depois de conhecidos os resultados.

17 - REGUL AMENTO / DADOS PESSOAIS /
RESPONSABILIDADE
O participante, ao confirmar a sua inscrição, declara reconhecer e aceitar
o presente regulamento, a proteção de dados e texto declaração de
isenção de responsabilidade e proteção. Em caso de dúvida prevalece a
decisão da organização.

18 - DECL AR AÇÃO DE ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE E PROTEÇÃO
Ao realizar a sua inscrição, o participante declara o seguinte: “Encontrome em ótimo estado de saúde para participar na Maratona We are
Running out of Time, no Walk&Talk - Festival de Artes dos Açores. 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 ação legal em contra de 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.

19 - CANCEL AMENTO OU ADIAMENTO DO
EVENTO
O cancelamento do evento pode ocorrer motivado por fatores externos
à organização: catástrofes naturais, greves, manifestações, pandemia,
impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, impossibilidade
de usar telecomunicações, restrições do governo ou nova legislação.
Nestes casos a organização reserva-se no direito de, nos 30 dias seguintes
à data prevista para a realização do evento, emitir um parecer acerca
das ações a serem tomadas resultantes da gravidade do cancelamento e
proceder ao reembolso parcial da participação a cada um dos atletas.

20 - REGUL AMENTOS
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo
com parecer da organização.

