II DESCIDA LOUCA DOS GUIZOS
Corrida de Carrinhos de Rolamentos
São Martinho do Porto

REGULAMENTO
OBJETIVOS
Apesar do grau competitivo a “II Descida Louca dos Guizos” é promovida com o intuito de
recriar tradições antigas e de promover o convívio, a diversão e o entretenimento entre todos
os participantes.
Será obrigatório e exigido a todos os participantes, bem como à organização do evento, o
cumprimento rigoroso deste regulamento.

ORGANIZAÇÃO
A organização do evento designado por “II Descida Louca dos Guizos” é da responsabilidade do
Grupo Desportivo Concha Azul, sendo da sua competência a legalização, regulamentação e
dinamização da atividade e a deliberação sobre assuntos omissos a este documento que
eventualmente possam surgir: desclassificações; exploração comercial do evento etc.

LOCAL E HORÁRIO DA PROVA
•
•

•
•

A prova irá decorrer no dia 25 de maio de 2019, entre a Rua de Stº António e a Estrada
do Vale de Guizos, em São Martinho do Porto, pelas 15 horas;
Os participantes deverão apresentar-se junto ao Miradouro do Cruzeiro, no local
identificado por “boxes”, acompanhados dos seus carrinhos de rolamento, entre as
11h30 e as 13h30, a fim de ser validada a respetiva participação e feita a verificação
dos carros;
Os Participantes devem respeitar os horários e os prazos estabelecidos, para que se
possa confirmar as inscrições e iniciar as provas nos horários previstos.
No final do evento haverá um lanche na sede do clube destinado a todos os
participantes, convidados e colaboradores nesta atividade.
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PROGRAMA HORÁRIO
11h30- 13h30→ Confirmação de Inscrições e verificação técnica dos Carrinhos
15h00→ Inicio da Competição
18h00→Lanche Convívio na Sede do Clube
18h30→Entrega de Prémios na Sede do Clube

PARTICIPANTES
•
•

O evento destina-se a todos aqueles que nele queiramparticipar, devendo para isso
fazer a respetiva inscrição na corrida através do site www.sportchip.net
A inscrição de um Participante menor de idade só será aceite mediante o
preenchimento e assinatura de um formulário próprio, pelos dos Pais ou Encarregados
de Educação e no dia do evento será necessária a apresentação do documento de
identificação dos mesmos.

INSCRIÇÕES
•
•
•
•
•

•
•

As inscrições deverão ser feitas através do site www.sportchip.net
As inscrições são limitadas a 60 carros
Todos os participantes ao submeter a sua inscrição comprometem-se a aceitar e
cumprir este regulamento.
Cabe à organização efetuar um seguro desportivo nos montantes e obrigações
mínimos previstos por lei.
Cada carro inscrito receberá noato da confirmação (no local da competição) um
número/dorsal que deverá ser afixado no carrinho ou no peito do piloto até ao final da
corrida bem como uma pulseira que lhe permite a entrada no lanche convívio.
Todos os participantes se devem fazer acompanhar do seu documento de identificação
na altura da confirmação da inscrição.
Valor da Inscrição:

CARRINHO
Equipa
(máximo 3 elementos)
Individual
•

•
•

VALOR
12€
8€

As inscrições serão validadas após ser efetuado o pagamento para o IBAN
PT50004550224026407969546 e enviado o respetivo comprovativo para
geral@conchaazul.pt
No caso dos participantes não comparecerem no dia do evento, o valor da inscrição
NÃO será devolvido.
A todos os participantes será colocada uma pulseira que permite a entrada livre no
lanche e entrega de prémios.
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CATEGORIAS DE COMPETIÇÃO
Não se tratando de uma competição de cariz nacional a organização decidiu que existirão as
seguintes 3 categorias em competição:

•

Tradicional – Carrinho tradicional feito de madeira, ferro ou outros materiais cujos
rodados devem ser esferas em metal. Os rolamentos terão de ser originais, sem
bolachas de fixação/enchimento no centro e sem capas exteriores. Os mesmos não
podem ter nenhuma alteração nomeadamente na parte exterior que roda em
contacto com o asfalto. Desde que não seja acrescentado nenhum material não
pertencente ao rolamento, o diâmetro do mesmo é de 12cm inclusive.

•

Alterados–Carrinho contruído em madeira, ferro ou outros materiais com rolamentos,
alterados ou duplos, ou mais que um rolamento junto na mesma ponta do eixo. Ou
ainda com rolamentos com ranhuras (fresado) nomeadamente na parte exterior que
roda em contacto com o asfalto, desde que não seja no material original do próprio
rolamento e com um diâmetro superior a 12cm.

•

Mistos – Veículo em ferro ou outros materiais, com pelo menos um rolamento. Desta
categoria farão parte todos os carros que não se incluam em nenhuma das categorias
referidas anteriormente. Nesta categoria incluem se os Trikes.

NOTAS:
Todas as categorias participarão em sistema de contra relógio;
Todos os carrinhos devem possuir travões que permitam reduzir a velocidade num curto
espaço. No caso de se utilizarem dois ou mais travões a estabilidade do carrinho deverá estar
garantida;
Os carros de rolamentos deverão possuir assentos para os Participantes se manterem nesses
lugares. Apenas e só na zona de tração pedestre (se existir) do percurso é que os carrinhos
poderão ser empurrados.É obrigatório permanecer sentado durante todo o percurso,
podendo apenas levantarem-se na zona de tração pedestre ou em caso de acidente;
Os carrinhos não deverão ultrapassar os 100 Kg;
Os carrinhos têm um limite máximo de 3 ocupantes;

PRÉMIOS
Os prémios serão entregues na sede do Grupo Desportivo Concha Azul (Parque de Jogos, junto
ao Parque de Campismo Colina do Sol) durante o lanche convívio, a partir das 18h00.
Serão entregues troféus aos 3 primeiros classificados de cada categoria e será entregue um
prémio para o carrinho mais original.
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NORMAS DE SEGURANÇA
Para a segurança de todos os envolvidos no evento (participantes, organização e
espectadores) é obrigatório e extremamente necessário que se cumpram as seguintes
normas de segurança:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

É obrigatório o USO DE CAPACETE pessoal fechado ou integral, assim como
LUVAS para proteção das mãos;
É obrigatória a utilização de calçado fechado e adequado à atividade.
(SAPATILHAS OU BOTAS);
É obrigatório o uso de CALÇAS e CAMISOLA (ou camisa) de MANGA
COMPRIDA;
Cada participante é livre de utilizar outras formas de proteção corporal
(joalheiras, cotoveleiras);
Não serão permitidas como partes constituintes dos carrinhos materiais
suscetíveis de provocar danos físicos aos seus ocupantes. Os carros devem ser
construídos de modo a oferecer segurança aos participantes, não devendo
conter objetos cortantes, pontiagudos nem estruturas que se possam tornar
perigosas em caso de acidente;
É obrigatório respeitar as orientações dadas pelos fiscais da prova;
É proibido atravessar a pista até que a organização dê por encerrada a corrida;
Os participantes, após a linha de chegada, não devem de forma alguma parar
de imediato a sua marcha, mudar bruscamente de direção ou fazer piões de
forma a não colocar em perigo a sua integridade física bem, como a daqueles
que se encontram no local;
O percurso terá, nos locais de maior perigo, proteções (pneus e fardos de
palha) para amortecer eventuais acidentes;
O piloto não deverá estar preso ao carro através de nenhum dispositivo;
De uma forma geral não será permitida a participação de carros que ponham
em risco tanto os participantes como o público.
A organização não se responsabiliza por quaisquer danos individuais (físicos
e/ou materiais) que possam ocorrer antes, durante ou após o evento;

PRIMEIROS SOCORROS
A organização conta com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto,
durante a realização do evento, para providenciar primeiros socorros, assim como ambulâncias
para evacuação rápida.

CANCELAMENTO DO EVENTO
O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização, tais como
catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de
trânsito, impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova legislação.
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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.

PUBLICIDADE DO EVENTO
A publicidade feita da “II Descida Louca dos Guizos” é da inteira responsabilidade da
organização e será feita através da divulgação nas redes sociais, afixação de cartazes em
estabelecimentos comerciais e outros em toda a área geográfica do Concelho de Alcobaça,
publicitação junto de clubes e associações e através dos meios de comunicação do Concelho.

UTILIZAÇÃO E CEDÊNCIA DE IMAGEM
As imagens e vídeos produzidos no âmbito da “II Descida Louca dos Guizos”são propriedade da
organização, participantes e parceiros, sendo que a organização pode usar as fotos ou vídeos
dos participantes sem solicitar a autorização dos mesmos, desde que as mesmas sirvam para
fins publicitários, de informação ou de incentivo à prática da atividade de carrinhos de
rolamentos.

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA O EVENTO
A angariação de fundos para a realização do evento é da inteira responsabilidade da
organização.
A angariação será feita junto de entidades públicas e privadas da região, bem como através de
donativos. Estes fundos servirão para fazer face às despesas inerentes ao evento.

ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO
Ao realizarem a sua inscrição, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em
caso de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar
a organização.
Este regulamento poderá sofrer alterações de pormenor, não limitantes dos direitos ora
expressos, vigorando sempre a última versão.
Casos omissos serão resolvidos pela organização.
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