
 

REGULAMENTO 

VIII Corrida Vila Glória do Ribatejo 

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

1.1 Idade mínima de participação  

A prova é aberta ao público em geral com idade igual ou superior a 18 anos, que apresente boa 
saúde para a prática desportiva. Para participar nesta prova aconselha-se que todos os 
participantes se encontrem com uma preparação física e psíquica apta a esforços longos.  A 
organização não se responsabiliza por qualquer tipo de consequências negativas provocadas 
pela sua participação. 

1.2. Inscrição  

As inscrições para a VIII Corrida Vila de Glória do Ribatejo encerram a 15 de maio de 2023. A 
participação na prova de 10Km implica a aceitação deste regulamento e das normas do 
organizador. 

1.3. Ajuda externa 

Qualquer ajuda externa, exceto em situações de emergência, poderá levar à desclassificação do 
atleta. 

1.4. Colocação de dorsal 

Cada participante da corrida de 10 Km deve colocar o seu dorsal de participação na parte da 
frente da camisola, para que esteja sempre visível. Os atletas que no decorrer da prova não 
tenham o respetivo dorsal visível incorrem em risco de desclassificação. 

1.5. Regras de conduta desportiva 

O comportamento inadequado ou o recurso a linguagem ofensiva de qualquer espécie, em todas 
as modalidades, será alvo de advertência, expulsão ou desclassificação. 

2. A PROVA 

2.1. Apresentação da prova 

A VIII Corrida Vila Glória do Ribatejo é constituída na totalidade por estradas em asfalto dentro 
do perímetro urbano. A prova será realizada no dia 21 de Maio 2023, na vila de Glória do 
Ribatejo, pertencente ao Município de Salvaterra de Magos, distrito de Santarém. Esta é uma 
corrida de 10 km, com grau de dificuldade médio. A prova é organizada pela Secção de Trail 
Running do SCD Glória do Ribatejo.  

2.2. Partida e Chegada  

A partida e a chegada da prova serão efetuadas junto do Pavilhão Municipal situado na Rua da 
Quebrada de Água, junto ao campo de futebol dos Carvalhos. 



 

2.3. Programa do dia da prova: 21 maio 2023 

 
08:00H - Abertura do secretariado 

09:30H - Encerramento do secretariado 

09:50H – Aquecimento e briefing da prova  

10:00H - Partida  

2.4. Descrição do percurso 

Todo o percurso será realizado dentro do perímetro urbano da vila de Glória do Ribatejo. 

2.5. Tempo limite da prova de 10 Km – 2 horas 

Ultrapassado o tempo de passagem limite os atletas deverão afastar-se, pois nem a organização, 
nem os serviços de assistência podem garantir a sua segurança, podendo os corredores 
vassouras levantarem as fitas de marcação do percurso após esse tempo. Se a organização 
entender afastar um atleta devido ao seu estado de saúde, este assim o deve fazer, de modo a 
garantir o seu bem-estar. 

2.6. Metodologia de controlo de tempos  

O controlo de tempo é efetuado por chip.  

2.7. Postos de controlo corrida 10 Km  

Durante a prova haverá um posto de controlo. É imperativo que todos os participantes tenham 
o dorsal visível, sob pena de desclassificação. Todos os participantes são obrigados a percorrer 
na íntegra o percurso marcado pela organização. 

2.8. Locais de abastecimento  

A organização irá providenciar dois postos de abastecimento líquidos aos 5km e aos 8Km. Haverá 
um posto de abastecimento adicional na zona da meta. 

2.9. Informação sobre passagem em locais com tráfego rodoviário. 

A prova irá decorrer em estrada com mediano tráfego rodoviário, no entanto, será em “open 
road”, ou seja, todos os atletas terão de ter o devido cuidado ao passar nos troços rodoviários. 
Adicionalmente, a organização terá voluntários e elementos das forças de segurança nesses 
pontos de modo a salvaguardar a segurança dos participantes. 

TODOS OS PARTICIPANTES SÃO TAMBÉM RESPONSÁVEIS PELA SUA SEGURANÇA. 

O não cumprimento dos pontos mencionados neste regulamento poderá levar a penalização 
dos participantes e em casos limite à sua desclassificação. 



 

As penalizações a aplicar serão decididas pela equipa técnica responsável pela prova em função 
da gravidade da infração. 

2.10. Penalizações ou desclassificações  

Serão penalizados e desclassificados todos os atletas que: 

a) Não completem a totalidade do percurso (desclassificação); 

b) Deteriorem ou sujem o meio por onde passam (desclassificação); 

c) Alterem o dorsal (desclassificação); 

d) Ignorem as indicações da organização (penalizado em 1 hora); 

e) Tenham condutas antidesportivas (desclassificação); 

f) Não passem pelos postos de controlo (desclassificação); 

 

2.11. Seguro desportivo 

Todos os atletas da prova terão seguro de acidentes pessoal de acordo com a lei vigente e seguro 
de responsabilidade civil garantidos pela organização. O seguro tem uma franquia mínima no 
valor de 90€. 
 
3. INSCRIÇÕES 

3.1. Procedimento das inscrições 

As inscrições para a VIII Corrida Vila de Glória do Ribatejo serão efetuadas através da 
plataforma on-line no site www.acorrer.pt  

3.2. Valores da inscrição 
 

Até ao dia 31 de janeiro: 7,5€ 

De 1 de fevereiro a 15 de maio: 10€ 

As inscrições encerraram a dia 15 de Maio de 2023 

3.3. Ofertas incluídas na inscrição 

- T-Shirt Técnica 

- Brindes e outras lembranças que a organização possa vir a angariar 

- Abastecimentos líquidos durante a prova 

- Banhos 

- Seguro de acidentes pessoais. 

- Seguro de responsabilidade civil 
 



 

4. CATEGORIAS E PRÉMIOS  

4.1. Cerimónias protocolares  

A entrega dos prémios será efetuada no local da chegada. Esta poderá ser antecipada assim que 
cheguem os 3 primeiros classificados da geral de cada escalão (Masculino e Feminino) se assim 
o autorizarem. Os prémios só serão entregues aos concorrentes que se apresentem 
pessoalmente. Assim sendo, os primeiros classificados de cada escalão deverão estar presentes 
na cerimónia da entrega de prémios e respeitar todas as regras e procedimentos referentes ao 
mesmo. 

4.2. Definição das categorias etárias/sexo  

Masculinos  

Classificação Geral (3 primeiros classificados)  
Seniores - 18 aos 39 anos 
M40 - 40 aos 44 anos 
M45 - 45 aos 49 anos  
M50 - 50 aos 54 anos  
M55 – 55 anos ou mais 

Femininos  

Classificação Geral (3 primeiros classificados)  
Seniores - 18 aos 39 anos 
F40 - 40 aos 44 anos 
F45 - 45 aos 49 anos  
F50 - 50 aos 54 anos  
F55 – 55 anos ou mais 

Nota: A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante a prova.  

 


