
                            

 “CORRER PELA EUROPA” 
APRESENTAÇÃO
“CORRER PELA EUROPA” visa promover a partiipaaão do públiio em geral em prova de atletsmo  a 
modalidade de iorrida ao lo go de 6 Km (para os esialões juve is e ju iores) e 10 Km (para os resta tes). 
Através da prese te prova, visa-se promover iorrida ielebratva do dia europeu sem iarros – a 22 de 
setembro de 2018. Cada km,  o total de 10, será assoiiado às 10 prioridades da Comissão Ju iker.

REGULAMENTO OFICIAL DE PROVA
Artgo Primeiro – Orga iaaaão

“CORRER PELA EUROPA” é uma orga iaaaão do CIED – Ale tejo Ce tral e Litoral em parieria iom a 
Ju ta de Freguesia de Sa to A dré e Câmara Mu iiipal de Sa tago do Caiém io ta do iom os apoios 
das segui tes e tdades:
a) Deiisões e Soluaões Vila Nova de Sa to A dré;
b) Assoiiaaão os Kotas; 

Artgo Segu do – Programa / Horário 

1. Dia 22 de setembro de 2018:
17:00 E trega de Dorsais  o seiretariado (Parque Ce tral de Vila Nova de Sa to A dré, ju to ao 
Cravo)
17:30h / 17:45h Aqueiime to
18:00h Partda da Corrida para os esialões juve is e ju iores - 6km
18h30h Partda da Corrida para os resta tes esialões - 10Km
E trega de Prémios
 (Os horários aprese tados são estmados, pode do ser alterados dura te o deiorrer da mesma se 
assim se justiiar.) 

Artgo Terieiro – Periursos e Distâ iias   

1.  São as segui tes as distâ iias e horas de iada partda:
Corrida 6 Km 18:00 Horas – (3 voltas de 2 Km) Juve is e Ju iores
Corrida 10 Km 18:30 Horas (5 voltas de 2 km) Resta tes esialões

2. Os Periursos serão publiiados  a pági a do eve to assoiiada ao:
https://www.faiebook.iom/EuropeDireitAle tejoCe traleLitoral/

Artgo Quarto – Partdas 
1. As partdas terão lugar às 18:00 horas;
2. O loial de partda será assi alado  o loial da iorrida: Parque Ce tral em Vila Nova de Sa to A dré;

Artgo Qui to – Esialões Etários

1.  Para o apurame to dos esialões etários é io siderada o a o de  asiime to de iada atleta.
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2. Estarão em prova para efeitos de apuraaão geral de 1.º, 2º e 3.º lugares de ilassiiiaaão os 
segui tes esialões etários para a Prova de Corrida de 6 Km:

Esialões Masiuli os Femi i os
Juve is 6km 16 e 17 16 e 17
Ju iores 6km 18 e 19 18 e 19

3. Estarão em prova para efeitos de apuraaão geral e de esialão de 1.º, 2º e 3.º lugares de 
ilassiiiaaão os segui tes esialões etários para a Prova de Corrida de 10 Km, respetvame te:

 Masc

ulinos:

 Femininos:

Seniores - 20/34;
Veteranos 1 - 
35/39;
Veteranos 2 - 
40/44;
Veteranos 3 - 
45/49;
Veteranos 4 - 
50/54;
Veteranos 5 - 
55/59;
Veteranos 6 - 60+;

Seniores - 20/39;
Veteranas 1 - 40/44;
Veteranas 2 - 45/49;
Veteranas 3 - 50+;

Artgo Sexto – I siriaões

1. As i siriaões estão limitadas a um total de 100 partiipa tes (6km+10km) e deverão ser feitas 
através do li k publiiado  a plataforma ACORRER: https://www.aiorrer.pt/  ;  

2. Salvaguarde-se que os me ores de idade terão que pree iher  o seiretariado o boletm de 
autoriaaaão pelos e iarregados de eduiaaão e deverão faaer-se  aiompa har por respo sável 
maior de idade  o deiorrer de toda a atvidade.

3. As i siriaões são iompletame te gratuitas;
4. As i siriaões i iluem:

a) dorsal;
b) t-shirt téi iia;
i) abasteiime tos;
d) seguro desportvo;

5. Não serão admitdas i siriaões a partr do dia 20 de setembro;
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6. O partiipa te, ao proieder à sua i siriaão, autoriaa a iedê iia, de forma gratuita, dos direitos de 
utliaaaão da sua imagem, iaptada em ilmage s e em fotograias que terão lugar dura te a 
realiaaaão da prova, autoriaa do a sua reproduaão para i s de divulgaaão do eve to.

Artgo Sétmo – Abasteiime tos

Existe po to de abasteiime to a Meio e  o Fim dos Periurso.

Artgo déiimo – Ide tiiaaão

1. Cada um dos partiipa tes está obrigado a usar o dorsal ioloiado ao peito de forma bem visível, 
ixado  as po tas por ali etes de dama/pregadeiras ou ii tos prpprios;

2. A orga iaaaão  ão se respo sabiliaará pelos Ali etes ou Pregadeiras;
3. Os partiipa tes sem dorsal serão io vidadas por membros da orga iaaaão a aba do ar o periurso

da prova, esta do-lhes vedado o aiesso à reta da meta;

Artgo déiimo-primeiro – Prémios

A ierimp ia de e trega de prémios aos primeiros 3 ilassiiiados de iada esialão deiorrerá assim que a 
ilassiiiaaão ique iompleta iom a ihegada dos atletas à meta.

Artgo déiimo-segu do – Seguro desportvo

1. A orga iaaaão tem um seguro desportvo a favor dos partiipa tes  ão federados, (artgos 15º e 
18º do Deireto-Lei  º 10/2009).

2. Todos os partiipa tes, sem exieaão, devem se assegurar que se e io tram fsiia e 
psiiologiiame te aptos a partiiparem  a prova em que se i sirevem,  ão se respo sabiliaa do a 
orga iaaaão por situaaões que deiorram fora da abra gê iia do seguro desportvo obrigatprio.

Artgo déiimo-terieiro – Segura aa  o periurso

1. Caberá à Orga iaaaão devidame te ide tiiados, a gestão, io trolo e elimi aaão do trâ sito 
autompvel  ão autoriaado  o deiorrer da prova.

2. O feiho do io trolo da prova é feito 2 horas apps a partda.
3.  O periurso estará si aliaado por itas de ior, plaias de i diiaaão e setas pi tadas  o ihão e ai da 

por membros da orga iaaaão que irão isialiaar e i diiar o periurso.

Artgo déiimo-quarto – Júri da prova

                   



                            

1. O Júri da Prova é io sttuído pelos Diretores da Prova (1 eleme to da Ju ta de Freguesia de Sa to 
A dré e 1 eleme to do CIED – Ale tejo Ce tral e Litoral).

2. Compete aos isiais de periurso, juíaes de partda e ihegada, a otarem e desilassiiiarem os 
atletas que:

a) Não iumpram o periurso da prova;
b) Obstruam i te iio alme te outros partiipa tes;
i) Te ham iomportame to poluidor

3. Quaisquer reilamaaões ou protestos têm de ser aprese tados por esirito, obrigatoriame te por E-
mail e dirigidos à Orga iaaaão da Prova, até às 12 horas do dia útl segui te pelo que apps esse 
mome to as ilassiiiaaões serão io sideradas oiiiais e homologadas.

Artgo déiimo-qui to – Reiome daaões

1.  É expressame te proibido aos partiipa tes:
a) Faaer-se aiompa har de a imais;
b) Carri hos de Bebés:
i) Ate tar io tra a fau a e fora;
d) Aba do ar qualquer resíduo splido  o periurso da prova.

2. Os partiipa tes serão io trolados à partda através do sistema de ipdigo de barras  o dorsal ou 
ihip, se do este um proiedime to que irá permitr à orga iaaaão perieber qua tos atletas 
efetvame te estão  o periurso. É importa te que os partiipa tes sigam as i struaões da 
orga iaaaão de iomo ioloiar o respetvo dorsal,  ão sp para que o proiedime to de segura aa 
atrás referido possa ser efetuado iom rigor.

3. Todos os partiipa tes estão obrigados a prestar assistê iia aos demais io iorre tes sempre que 
estes  eiessitem de ajuda  o deiorrer do periurso da prova.

Artgo déiimo-sexto – Casos Omissos

Todos os iasos omissos  este Regulame to, serão apreiiados pela Orga iaaaão, que será sobera a  as
suas deiisões iom base  o regulame to da prova.

                   


