BLACK PIG RACE - Prova de Obstáculos
A nova corrida do porco preto, promovida pela Associação de Festas de São João de Braga, decorre em
simultâneo com um cortejo medieval onde desfila um Porco Preto. Depois de em 2014 termos recriado a corrida
com o porco a descer a Rua dos Bombeiros Voluntários com uma multidão a assistir, em 2015 abandonámos o
bicho apostando numa versão de jogos tradicionais com porcos humanos e de cerâmica e em 2016 realizámos a
versão da corrida Beer Mile, este ano, pretendemos reinventar outra vez a corrida, aliando a figura do porco
preto às corridas de obstáculos.

REGULAMENTO
1 – DATA E HORA DA REALIZAÇÃO
Realiza-se no dia 16 de Junho de 2017 pelas 20h30 com partida e chegada no Parque da Ponte, Braga.
2 – ORGANIZAÇÃO
É uma organização da Associação de Festas do São João de Braga com sede na Avenida da Liberdade, Nº1,
4710-305 Braga.
3 – PERCURSO e MODELO DA CORRIDA
- O percurso tem 8km com início e fim no Parque da Ponte, Braga. O mesmo não terá canal reservado,
colocando ainda maior dificuldade e imprevisibilidade à corrida. As direções estarão sinalizadas através de
bandeiras, setas e fitas de sinalização em locais estratégicos.
- Os participantes reconhecem que realizarão a prova em ambiente urbano e que por isso terão de ter
precaução, cumprir as regras cívicas de circulação em espaço para peões e todas as regras e sinais de trânsito.
- Os participantes concorrem individualmente ou em equipas sem limite máximo. Cada equipa terá de ter um
representante/capitão.
- Desaconselhamos a participação individual porque alguns obstáculos são muito difíceis de concluir sozinhos,
em todo o caso haverá certamente alguém para ajudar ou cumprem a penalização de 10 burpees.
- Cada participante irá enfrentar cerca de 20 obstáculos com diferentes níveis de dificuldade que poderão ser
naturais ou artificiais.
- Em todos os obstáculos/postos de controlo estarão juízes/monitores a anotar a passagem pelo local. Caso o
participante se recuse a cumprir o obstáculo terá a indicação e supervisão para efetuar 10 burpees.
4- INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
4.1 - PREÇO DE INSCRIÇÃO:
Até 07 de Maio (inclusive): 10€/atleta
Até 31 de Maio (inclusive): 12€/atleta
Até 10 de Junho (inclusive): 15€/atleta
Até 2 horas antes do início da corrida e sem direito a ofertas: 20€/atleta

Ao preço de inscrição acresce a entrega de um bem alimentar por pessoa aquando do levantamento dos
dorsais. A recolha será entregue a uma associação de solidariedade.
As FATURAS serão enviadas por email, mediante pedido no ato da inscrição, até 10 dias úteis após o
pagamento. Nas equipas, por defeito serão emitidas em nome do responsável da mesma. Caso a equipa deseje
faturas individuais (atleta a atleta) devem fazer o pedido para o email comunicacao@saojoaobraga.pt com o
nome e NIF de cada um dos atletas.
4.2 – LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
• Inscrições On-line em www.lap2go.com selecionar esta prova e seguir instruções de inscrição.
4.3 - O limite de Inscrições é de 500 participantes.
4.4 - Os participantes inscrevem-se e agem sob sua responsabilidade e têm consciência dos riscos e que
necessitam de ter boa condição física para cumprir a prova.
4.5 – Apesar de não ser obrigatório, é pedido aos participantes que durante a prova usem a t-shirt oficial do
evento por uma questão de maior facilidade de identificação como sendo atleta, a mesma será distribuída com o
kit de participação.
4.6 - Para além das águas e snaks distribuídos no fim da corrida, haverá também um ponto intermédio de
abastecimento.
5 – ENTREGA DOS KIT’S DE PARTICIPANTE:
São compostos por T-shirt, medalha de participação, chip de cronometragem e dorsal de identificação.
Levantamento no Stand da Associação de Festas do São João de Braga (Avenida da Liberdade em frente ao
Posto de Turismo) dia 14 e 15 de Junho entre as 10h e as 22h e dia 16 de Junho entre as 10h e as 19h.
5.1 – Documentação necessária para levantamento do kit:
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão com validade e comprovativo de pagamento. O responsável da
equipa poderá levantar de todos ou então, delegar por escrito uma autorização para alguém o fazer.
6 SEGURANÇA
6.1 - Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a participação de atletas em bicicletas,
skates, patins ou acompanhados por animais.
6.2 – A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos ou ainda adicionar ou limitar
o número de inscrições disponíveis em função das disponibilidades técnicas/questões de segurança ou
necessidades estruturais, sem aviso prévio.
7- LIMITE DE IDADE
Não é permitida a inscrição a menores de 18 anos.

8 – CLASSIFICAÇÕES
Todos os atletas inscritos na prova devem utilizar o chip fornecido no kit do atleta. O chip encontra-se codificado
para o atleta, é pessoal e intransmissível. A leitura do chip apenas ocorrerá se este for colocado conforme as
instruções. A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados resultante da má
colocação do chip. A organização desclassificará todos os atletas que efetuem a prova com mais do que um
chip ou um chip de outro atleta.
9 – PRÉMIOS E OFERTAS
9.1 - Todos os participantes receberão um brinde de participação alusivo à corrida.
9.2 – EQUIPAS: Troféu para as equipas que terminem em 1º, 2º e 3º lugar. Contam para classificação os 3
primeiros elementos de cada equipa. A equipa com o 1º lugar recebe um jantar para o número de elementos da
equipa, em local e data a combinar com a equipa. Poderão levar outras pessoas ao jantar mas pagam por fora.
9.3 – INDIVIDUAIS: Medalha de 1º, 2º e 3º classificado em cada categoria (Masculino e Feminino).
10 – SEGURO
Os participantes estarão cobertos por um seguro de acidentes pessoal providenciado pela organização.
11 – JÚRI
O Júri da prova é da responsabilidade da Associação de Festas do São João de Braga
12 – INFRAÇÕES
Serão desqualificados os participantes nas seguintes situações:
•Não corra com o dorsal e chip da prova;
•Não cumpra o percurso estipulado;
•Não saia na sua hora definida como de “Partida”;
•Não termine a corrida;
•Não supere um obstáculo, ou recuse a penalização de 10 burpees.
•Não siga as indicações dos elementos da organização ou colaboradores;
13 – REGULAMENTOS
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos e decididos pela Associação de Festas do São
João de Braga. A organização reserva-se ao direito de alterar as regras da prova.
14 – DURAÇÃO
A prova inicia-se às 20H30 e são efetuadas saídas intervaladas (dependendo do número de equipas e do quão
numerosas são) de maneira a não congestionar obstáculos. Os horários de partida de cada equipa serão
previamente divulgados nos meios de divulgação da corrida (site, redes sociais…).
Todos os participantes terão que concluir a prova no tempo limite máximo, de 2 horas após a partida.

15 – ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÕES
É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições.
16 – DIREITOS DE IMAGEM
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, dos direitos de
utilização da sua imagem captada nas filmagens e fotografia que terão lugar durante o evento, autorizando a sua
reprodução em peças comunicacionais de apoio.
17 – CANCELAMENTO DO EVENTO
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização e será restituído o valor da
inscrição.
18 – CONTACTOS
Para esclarecimento de dúvidas devem contactar para o email: comunicacao@saojoaobraga.pt
19. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Os participantes aceitam que a corrida é apenas orientada para indivíduos com bom nível de condição física e
da inteira responsabilidade do inscrito procurar aconselhamento médico apropriado, antes de participar na
BLACK PIG RACE. A participação na prova é inteiramente por conta e risco dos participantes que reconhecem
que a Organização não deve ser responsabilizada pela morte, ferimento, perda ou dano de propriedade (ténis, tshirts, calções, relógios ou outros) decorrentes da participação no evento.
Ao inscreverem-se, 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.

