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Introdução 

 

A Junta de Freguesia de Amareleja, enquanto organização procura recrear e recuperar a corrida que em “tempos 

antigos” era desenvolvida de forma recreativa nesta freguesia por altura do 25 de abril. Com o parecer técnico da 

Associação de Atletismo de Beja, vai realizar no dia 24 de abril de 2022 (Domingo), uma Prova de Atletismo de Estrada 

intitulada “Corrida por Terras do Sol”.  

Enquadrar e acompanhar os jovens da freguesia, bem como os habitantes locais e outros oriundos de Conselhos 

limítrofes é uma das tarefas e objetivos que nos propomos levar a efeito, em conjunto com as escolas locais, os centros 

de formação de atletismo, bem como junto das associações distritais de atletismo. 

Motivar e sensibilizar os locais para a prática do Atletismo e da prática desportiva, bem como da recuperação 

do património local e cultural, apoiando-os nesta área, serão, pois os grandes objetivos deste evento desportivo de 

carater amador. 
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I - Âmbito Geral 

Art. 1 - Organização 

1. A corrida “Por Terras do Sol” é um evento de caráter amador na modalidade de Atletismo de estrada organizado 

pela Junta de Freguesia da Amareleja e decorrerá no dia 24 de abril de 2022; 

2. A logística do evento estará concentrada na envolvência da rua em frente à Junta de Freguesia da Amareleja; 

3. O evento tem um cariz social, sem fins lucrativos, sendo de caráter amador com inscrições gratuitas.  

II - Âmbito Específico 

Art. 2 - Participantes 

1. Prova aberta, a um limite de 100 inscritos, na vertente de lazer para participantes de ambos os sexos; 

2. Todos os atletas devem ser inscritos com identificação adequada, primeiro e último nome, ano de nascimento, 

clube e número de BI/CC, respeitando os dados solicitados na ficha de inscrição apresentada via internet; 

3. A participação de menores de idade é aceite mediante a apresentação do Termos de Responsabilidade 

devidamente preenchido e assinado, e apresentação, no secretariado do evento, dos respetivos BI/CC’s do(a) 

menor e de seu progenitor(a) aquando do levantamento do Kit de Participação; 

4. O Termo de Responsabilidade para menores está disponivel no site da Junta de Freguesia da Amareleja; 

5. A organização poderá exigir a identificação dos dez primeiros classificados de cada escalão; 

6. Os dorsais serão fornecidos pela organização; 

7. A chamada para a prova será feita 15 minutos antes do inicio da mesma, sendo o horário da competição o 

seguinte: 

Hora Escalão Ano de Nascimento Distância Percurso 

09:30 

Infantis masc/fem* 2009/2010 

500 m AM – Kids 
 Benjamins* A partir de 2011 

10:00 
 
  

Juniores masc/fem 2003/2004 

10 000 m 
 
  

P2 
 
  

Sub-23 masc/fem 2000/2001/2002 

Seniores masc/fem 1999/1987 

Vet 35 masc/fem / Vet 40 masc/fem / Vet 45 masc/fem / Vet 50 masc/fem / Vet 55 
masc/fem / Vet 60 masc/fem 

10:10 
  

Iniciados masc/fem 2007/2008 
2500 m 

  P1  Juvenis masc/fem 2005/2006 

• Cabe à organização do evento a decisão se necessário, subdividir os escalões em género ou escalão e efectuar 

duas corridas destintas, na necessidade por inscrições em elevado número.  

a. Os escalões são definidos em função da idade dos participantes tendo por critério o Ano Civil de 2022 e 

segundo Normas para a homolgação e ajuizamento de provas de atletismo. 

Art. 3 – Inscrições 

1. As inscrições podem ser efetuadas em www.acorrer.pt, ou na Junta de Freguesia da Amareleja, 

impreterivelmente até às 23:59 horas de domingo, dia 17/04/2022, no entanto, deve ser formalizada 

únicamente através do preenchimento do formulário de inscrição disponível no site indicado. 

2. É da inteira responsabilidade dos participantes o julgamento das suas aptidões físicas e técnicas necessárias à 

participação na prova/evento. A todos os participantes é aconselhada a realização de um exame médico 

desportivo. 

3. A inscrição inclui: 

a. Participação na prova, seguro, dorsal, banho, abastecimentos e brindes. 

Art. 4 – Secretariado 

1. O kit de Participante poderá ser levantado no Secretariado, mediante apresentação do BI/CC. 

http://www.acorrer.pt/
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a. Horário: 

- Sábado, 23 de abril de 2022, entre as 14:00 e as 17:00 horas.  

- Domingo, 24 de abril de 2022, entre as 07:00 e as 09:00 horas 

b. Localização: 

- Junta de freguesia da Amareleja, Rua Eng. Luís Guinapo Feronha 13 A. 

Art. 5 – Percursos 

1. Distâncias em metragens: 

a. AM – Kids com 500m 

b. P1 – 2500 m 

c. P2 – 10 000m 

2. Sinalização dos percursos: 

a. Os percursos serão sinalizados através de fitas penduradas, para uma orientação durante todo o 

percurso, de fita a fita com cor a indicar no dia da prova.  

 

3. Crokis 
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Art. 6 – Sistema de controlo / Classificações 

1. A gestão de tempos e classificações é processada com recurso à plataforma e software de cronometragem da 

“Acronometrar”; 

2. Não haverá classificações por equipas; 

3. As classificações serão meramente indicativas, não terão um caráter competitivo e serão apresentadas à Geral 

e por escalões. Sendo que nas provas dos escalões inferiores estas serão apresentadas somente por escalão. 

4. As classificações estarão disponíveis no site da plataforma acorrer; 

5. A ordenação das listas e classificação é considerada provisória até às 20 horas do dia da prova, período dentro 

do qual os participantes poderão solicitar eventuais correções, mediante apresentação de prova evidente e 

respetiva descrição enviada por escrito para o email oficial do evento ou entregue em formato impresso à 

organização. Após as 20 horas do dia da prova, as classificações são consideradas definitivas. 

6. Existirá um ponto de controlo/fiscalização, meramente indicativo para a organização. 

Art. 8 – Logística 

1. A partida e meta está localizada Junta de freguesia da Amareleja, Rua Eng. Luís Guinapo Feronha 13 A; 

2. Os Balneários utilizados durante a prova serão os das instalações do Grupo Desportivo da Amareleja. 

3. A organização do evento não inclui o almoço no ato de inscrição do dia da prova, sendo o mesmo da 

responsabilidade de cada participante; 

4. A entrega de prémios decorrerá nas respetivas zonas de meta; 

5.  Os prémios/brindes de participação serão entregues: 

a. Aos 3 primeiros classificados de cada escalão e género; 

b. Ao/à melhor atleta da freguesia, por escalão e género a partir do escalão de júniores; 

Art. 9 – Arbitragem e Juri Técnico 

1. A arbitragem é da competência da Junta de Freguesia de Amareleja, que se apoia no regulamento específico de 

arbitragem do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Atletismo de Beja. Haverá um controlo de 

passagem dos atletas, sendo proibido o seu acompanhamento por viaturas ou outros meios. Compete aos fiscais 

do percurso, juízes de partida e de chegada, anotarem e desclassificarem os atletas infratores. 

2. Serão desclassificados os atletas que incorrem nas seguintes infrações: 

a. Os atletas que não se apresentam à chamada; 

b. Os atletas que prejudiquem outros por falta de ética desportiva; 

c. Os atletas que, recebam apoio durante a corrida; 

d. Os atletas que alterem o percurso da prova em benefício próprio; 

e. Serão desclassificados os atletas que não cumpram as regras de competição inerentes à modalidade. 

3. Quaisquer reclamações ou protestos deverão ser apresentadas por escrito, dirigido ao Júri da prova, até 15 

minutos após o termo da mesma, juntamente com a quantia de 50€, a qual será devolvida se o protesto for 

considerado deferido.  

Art. 10 – Ética e Segurança 

1. A organização recomenda prudência e respeito pelas regras de trânsito, não obstante existir, durante a prova, 

apoio de colaboradores da organização e/ou agentes de autoridade as estradas principais. As regras de trânsito 

prevalecem em todos os caminhos / vias públicas que servem os percursos, de acordo com o código da Estrada 

em vigor, pelo que esta é da responsabilidade dos participantes, inimputável à organização. 

2. Todos os atletas com inscrição regularizada e idade superior a 16 anos no dia da prova, estão cobertos por um 

seguro de accidentes pessoais, conforme a legislação em vigor, com as seguintes coberturas/capitais: 

a. Morte ou invalidez permanente (em atualização); 

b. Despesas de tratamento (em atualização). 

3. O participante é responsável pelo seu próprio estado físico e psicológico. 

4. À organização não pode ser imputada responsabilidade por ocorrências relacionadas com adversidades no perfil 

clínico do participante; 
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5. Existirão meios de evacuação disponiveis e de caráter urgente e não-urgente; 

6. Os participantes em situação de desistência no decorrer da prova devem comunicar à organização, informando 

sobre o percurso e o local em que se encontram (em km), necessidade de evacuação ou assistência médica se 

for caso disso. 

Art. 11 – Dados Pessoais, Imagem e Privacidade 

1. Os dados pessoais mais sensíveis, como Nº de BI/CC e NIF, são recolhidos pela organização no âmbito da 

participação no evento, como:  

a. Requisito obrigatório da apólice de seguro de acidentes pessoais ou autorização expressa em Termo de 

Responsabilidade (o que for aplicável); 

b. Legitimação dos seus titulares enquanto participantes no evento. A organização poderá usar os 

mesmos para futuras comunicações com os participantes, bem como para qualificação da base de 

participantes para que em futuras participações seja mais fácil o seu acesso; 

c. A organização não divulga nem cede voluntariamente a terceiros quaisquer dados pessoais recolhidos 

no processo de inscrição; 

d. Os participantes/acompanhantes são livres de tirar fotografias e realizar filmagens no evento; 

e. A organização pode fazer registos de imagem/vídeo dos participantes durante o evento, e tem plenos 

direitos sobre esses registos; 

f. Os participantes devem contactar a organização, por escrito, na eventualidade de existirem fatores que 

impeçam o uso da sua imagem por parte da Organização; 

g. A organização não permite a utilização não autorizada de imagens do evento em ações de qualquer 

natureza por marcas/empresas não associadas por meio de protocolo de parceria. 

III – Disposições Finais 

Art. 12 – Aprovação 

1. O presente regulamento está identificado com uma data e número de versão e encontra-se aprovado pela 

Organização, e sujeito a respetivo parecer Associação Regional de Atletismo de Beja, da Câmara Municipal de 

Moura, da GNR de Moura e da Junta de Freguesia da Amareleja, perante a legislação em vigor, sendo que a 

ocorrer alterações, estas serão razoáveis, tendo sempre como base a segurança e bem-estar dos participantes.  

2. A existirem, as alterações/aditamentos serão realçadas por forma a facilitar a leitura, e serão igualmente 

comunicadas através dos canais utilizados pela organização; 

3. Os casos omissos serão tratados diretamente pela Organização, que é soberana nas suas decisões.  

4. A mera inscrição implica a aceitação do disposto no presente regulamento. 

A Organização 


