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REGULAMENTO 

3ª Corrida Associação Jorge Pina  

powered by MultiOpticas & More Results 

 

1- A Associação Jorge Pina com sede na Rua Frederico George nº 25, 1º Dto. 1600-

465 e com o NIF: 509959695 realizará no dia 30 de Novembro de 2018, a partir das 

10h00, uma corrida pedestre na extensão de 10 Km e uma caminhada/corrida na 

extensão de 5 km, respetivamente, designadas por 3ª Corrida Associação Jorge Pina 

powered by MultiOpticas & More Results, destinada a atletas federados e não 

federados, sem distinção de sexo ou nacionalidade desde que devidamente 

inscritos. Engloba também 4 Provas jovens: Benjamins M/F; Infantis M/F; Iniciados 

M/F e Juvenis M/F. 

2- A corrida de 10 Kms, com inicio pelas 10h00, terá a partida no Parque de Jogos 1º 

de Maio – Fundação Inatel, na Avenida Rio de Janeiro e seguirá no seu percurso 

pela Avenida do Brasil, Campo Grande e Avenida da República com retorno na 

Praça Duque de Saldanha e no sentido contrário, novamente até ao Parque de 

Jogos 1º de Maio – Fundação Inatel. 

3-  A caminhada/corrida de 5 Kms, com início pelas 10h00, no Parque de Jogos 1º de 

Maio – Fundação Inatel, na Avenida Rio de Janeiro e seguirá no seu percurso pela 

Avenida do Brasil, Campo Grande e com retorno imediatamente antes da Rotunda 

de Entrecampos, no sentido contrário, novamente, até ao Parque de Jogos 1º de 

Maio – Fundação Inatel. 

4- O percurso poderá sofrer alterações de acordo com as especificações da PSP. 
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5- Provas Jovem: Benjamins 400 metros; Infantis 800 metros; Iniciados 1200 metros; 

Juvenis 1600 metros. 

6- Os concorrentes da prova de 10 Km, serão agrupados e classificados por escalões 

de acordo com a sua idade, estando prevista a seguinte distribuição:  

 

- Masculinos – júniores (nascidos entre 1999 e 2000); séniores (20 a 34 anos); 

veteranos I (35 a 39 anos); veteranos II (40 a 44 anos); veteranos III (45 a 49 anos);  

veteranos IV (50 a 54 anos); veteranos V (55 a 59 anos) e veteranos VI (60 anos ou 

mais).  

- Femininos – séniores (20 a 34 anos); veteranas I (35 a 44 anos); veteranas II (45 

anos ou mais).  

 

Prémios 

     Haverá medalhas para os 3 primeiros classificados de cada escalão, masculinos e 

femininos. 

Os atletas com direito a prémio, para o reclamarem têm que obrigatoriamente estar 

presentes na cerimónia de entrega de prémios realizada no final da prova. 

7- Na Caminhada/corrida de 5 Kms não haverá classificação. 

8- O processo de inscrições é da responsabilidade da Associação Jorge Pina, sendo as 

inscrições feitas online através do site: www.associacaojorgepina.pt - Clicando na 

imagem pop up do cartaz da prova e entrando na plataforma (pagamento automático 

através de Referência Multibanco). A data limite para as inscrições é o dia 25 de 

Setembro de 2018, e têm um custo de 8 € para a caminhada/corrida 5km e de 10 € 

para a prova dos 10 kms. 

9-  O número limite de inscrições é de 1000 atletas para o conjunto das duas 

distâncias, nomeadamente caminhada e corrida de 5km e 10 kms respetivamente. 

10- O Secretariado para levantamento de dorsais/chips/t-shirts técnicas, está ativado nos 

dias 28 de Setembro de 2018, das 15h00 às 19h00, e no dia 29 de Setembro de 

2018 das 10h00 às 13h00 no Open Space do Centro Cívico Edmundo Pedro - Sede 

da Junta de Freguesia de Alvalade, Rua Conde Arnoso, nº5 B. 
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11- Todos os atletas são responsáveis por adquirir alfinetes dama para fixar o dorsal.  

12- Todos os participantes receberão uma t-shirt técnica (4 tamanhos, sendo o stock de 

tamanhos distribuído mediante a disponibilidade. No caso de se verificar rotura de 

stock em algum tamanho, será proposto ao atleta um outro tamanho). 

13- Os participantes obrigam-se a seguir as indicações do júri da prova, dos elementos 

encarregues do policiamento, só sendo autorizado o acompanhamento da prova a  

veículos credenciados pela Organização. Será igualmente vedado o 

acompanhamento da prova a indivíduos que se desloquem de bicicleta. 

14- Serão automaticamente desclassificados da prova, todos os concorrentes que:  

a) Não efetuem o controlo de partida;  

b) Não cumpram o percurso na totalidade;  

c) Não levem o dorsal, ao peito, bem visível, e durante toda a prova;  

d) Corram com o dorsal de outro concorrente;  

e) Não respeitem as instruções da organização.  

15- A Organização declina toda a responsabilidade de danos provocados por elementos 

estranhos à organização.  

16- Todos os casos omissos, bem como eventuais protestos, serão resolvidos pelo Júri e 

pela organização, em conformidade com os regulamentos da IAAF em vigor, não 

havendo recurso das decisões.  

17- Todos os participantes, pelo facto de tomarem parte nesta corrida, aceitam este 

Regulamento.  
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