R ORGANIZAÇÃO

R PROGRAMA HORÁRIO

R CONTROLO

A ULTRA MARATONA ATLÂNTICA MELIDES – TRÓIA é uma organização da Câmara Municipal de Grândola e vai decorrer
no dia 1 de Agosto de 2010, no litoral do
Concelho de Grândola.

Secretariado para levantamento de dorsais – Praia de Melides, entre as 7h00 e
as 8h00

Com o objectivo de assegurar a verdade
desportiva, o percurso terá vários postos
de controlo que poderão não estar visíveis
para os concorrentes, pelo que os dorsais
devem estar sempre visíveis ao longo de
toda a Prova.

A prova destina-se a todos os indivíduos
de qualquer nacionalidade, com 18 anos
de idade ou mais, que cumpram as exigências do presente Regulamento.
Decorrerá num percurso com uma extensão de 43 km, todos eles percorridos na
areia, com início na Praia de Melides e final na Praia do Bico das Lulas, em Tróia.
No dia 1 de Agosto de 2010 prevê-se baixa-mar às 12h50 com 1,17m no porto de
Sines e baixa-mar às 13h11 com 1,11m no
porto de Setúbal.
A Ultra Maratona Atlântica Melides Tróia, será disputada individualmente e
por equipas em representação de Instituições, sendo considerada equipa o mínimo de 3 elementos de qualquer escalão,
pontuando os 3 melhores atletas e sendo
obrigatório que pelo menos 3 concluam a
Prova antes das 16h00.

8h30» Concentração dos Atletas
Praia de Melides
9h00 » Início da Prova
16h00 » Fecho da Prova
17h00 » Entrega de Prémios em Tróia

R ABASTECIMENTO
A organização coloca à disposição dos
atletas na zona de partida, um abastecimento composto por 1,5 l de água, 1 peça
de fruta e 2 barras energéticas.
Todo o abastecimento será transportado
pelo atleta desde a zona de partida e é da
sua inteira responsabilidade. Não é permitido ao atleta receber qualquer abastecimento ao longo do percurso. No entanto, a organização disponibiliza 1 litro de
água a cada atleta, ao km 28,5.
Na chegada à meta, os atletas têm acesso
a líquidos e a fruta

Será igualmente efectuado um registo de
passagem manual ou electrónico, em algumas Praias ao longo do percurso.
Os atletas serão desclassificados se forem vistos por qualquer elemento da organização, a receberem abastecimento.
Os atletas serão igualmente desclassificados se saírem da zona considerada
“domínio público marítimo” (praia), não
podendo em caso algum subir a duna de
separação ou duna primária.
A Prova encerra às 16h00, hora em que
serão recolhidos todos os concorrentes
ainda no percurso. No entanto, os atletas
que às 16h00 tenham passado o controlo da Praia de Soltróia, poderão concluir a
prova.
Todos os atletas que terminem a Prova
depois das 16h00 não terão acesso a Prémios Classificativos.

R SEGURANÇA

R INSCRIÇÕES

Os atletas não devem, em caso algum,
abandonar pelos seus próprios meios a
zona de prova, devendo esperar pelas viaturas que percorrerão constantemente o
percurso entre o último e o primeiro atleta
em prova.

As inscrições devem ser efectuadas até
ao dia 20 de Julho, em impresso próprio
disponibilizado no sítio do Município de
Grândola (www.cm-grandola.pt), a enviar
para:

IBAN: PT50 0035 0357 0000 9737 7301 8
(para transferências internacionais)

Divisão do Desporto da Câmara Municipal
de Grândola, Complexo Desportivo Municipal José Afonso, Rua Luís Alves Serrano
7570 – Grândola

de 2 a 20 de Julho 30 €

Fax: 269441018
Email: desporto@cm-grandola.pt

A ULTRA MARATONA ATLÂNTICA
MELIDES – TRÓIA, terá os seguintes
Escalões Etários, sendo considerada a
idade dos atletas no dia da prova:

Os atletas que por qualquer motivo tenham necessidade de desistir, deverão
dirigir-se ao posto de controlo da praia
mais próxima, de forma a ser solicitado
pelos elementos da organização o respectivo transporte para a zona de Meta,
ou aguardar no local de desistência, pelas
viaturas de apoio.
A organização não se responsabiliza por
qualquer acidente que se venha a verificar
no decorrer da prova.
Os atletas inscritos estão cobertos por um
seguro de acidentes pessoais.
Estão disponíveis ambulâncias em diversas zonas de fácil acesso à praia, estando
assegurado o transporte dos atletas por
pessoal especializado, desde a zona da
corrida até às ambulâncias.
A organização recomenda a utilização de
óculos de sol, chapéu, protector solar e
sapatilhas.

ou directamente através do Blog da Ultra
Maratona (http://ultramaratona-atlantica.blogspot.com)

Custo da Inscrição:
até ao dia 1 de Julho 20 €

R ESCALÕES

Sénior Masculino » 18 - 34 anos

A inscrição é individual e só é válida após
correcta recepção da ficha de inscrição
devidamente preenchida, acompanhada de uma fotocópia do Bilhete de Identidade do atleta e do comprovativo de
pagamento:

Sénior Feminino » 18 - 39 anos

Cheque endossado ao Tesoureiro do Município de Grândola, ou Cópia do comprovativo de transferência para a conta bancária da C.G.D: NIB: 0035 0357 0000 9737
7301 8 (para transferências nacionais)

Veteranos IV Masculino » 50 anos e mais

Veterano I Masculino » 35 – 39 anos
Veterano II Masculino » 40 - 44 anos
Veterano III Masculino » 45 – 49 anos

Veteranos Feminino » 40 anos e mais

R PRÉMIOS DE CLASSIFICAÇÃO

R DIVERSOS

Prémios monetários para os 10 primeiros atletas Masculinos e
Femininos da Geral:

Será disponibilizado transporte de Tróia para Melides, aos atletas que o solicitarem na ficha de
inscrição, com partida de Tróia às 6h45 da manhã
(hora a confirmar em função do horário dos Ferries em vigor no mês de Agosto 2010)

1º - 750 €
2º - 500 €
3º - 350 €
4º - 200 €

* Os casos omissos deste Regulamento serão da
inteira responsabilidade da organização.

5º - 100 €
do 6º ao 10º classificado 50 €

R INFORMAÇÕES

Troféu para as 5 primeiras Equipas

Tel. 269 450 083/4/5

Troféus para os 3 primeiros classificados de cada Escalão

Fax. 269 441 018

Troféus para os 3 melhor classificados residentes no Concelho
de Grândola

desporto@cm-grandola.pt

R PRÉMIOS DE PARTICIPAÇÃO

www.cm-grandola.pt

T`shirt alusiva à prova
Prémios surpresa a sortear pelos atletas
Lembrança para todos os atletas que terminarem a Prova

informacao@cm-grandola.pt

http://ultramaratona-atlantica.blogspot.com

