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Organização/Data e Hora da realização 

 
A Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre, em parceria com o Município de Alter do Chão, vai 

realizar no dia 10 de Março de 2018, pelas 15 horas a II Corrida/Caminhada “Mulher Solidária”, com a 

totalidade do lucro gerado pelo evento a ser doado aos lares de idosos das localidades de Alter do Chão, Seda, 

Chança e Cunheira. 
 

Participação 

 
A participação no evento (corrida/caminhada) é exclusiva para atletas do sexo feminino, desde que 

devidamente inscritas. 

A caminhada destina-se a todas as faixas etárias, sendo que os menores de idade devem fazer-se acompanhar 

por um adulto. 

Na corrida, a participação inicia-se no escalão de Benjamins e será feita a classificação de acordo com os 

escalões abaixo mencionados: 

 

Benjamins A –  ( 7 a 9 anos) 

Benjamins B – ( 10 a 11 anos)  

Infantis –(12 a 13 anos )  

Iniciados – ( 14 a 15 anos )  

Juvenis – ( 16 a 17 anos ) 

Juniores – ( 18 a 19 anos)  

Seniores – ( 20 a 34 anos) 

Veteranas I – ( 35 a 39 anos) 

Veteranas II – ( 40 a 44 anos)  

Veteranas III – (45 ou mais anos)  

 

Percurso/Distância 

 
O percurso da prova de corrida é de aproximadamente 5 kms, devidamente adaptado para as atletas de escalões 

mais novos. 

A caminhada irá, percorrer as ruas da vila de Alter do Chão, perfazendo um total aproximado de 5 km de 

distância.  
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A corrida terá as seguintes distâncias: 

 

 Benjamins A - 200m 

 Benjamins B - 500m 

 Infantis – 1000m 

 Iniciados – 1500m 

 Juvenis – 3000m 

 Juniores - 5000m 

 Séniores - 5000m 

 Veteranas I – 5000m 

 Veteranas II – 5000m 

 Veteranas III - 5000m 

 

Abastecimentos 

 
Haverá um posto de abastecimento na zona da meta, onde serão fornecidas águas e alguns alimentos. 

 
Inscrições 

 
As inscrições deverão ser feitas junto do Município de Alter do Chão ou no formulário disponibilizado em 

www.aadp.pt  

 

Para a inscrição ser validada deverá realizar-se o pagamento da referida inscrição, junto das entidades acima 

mencionadas, ou enviado comprovativo de pagamento de inscrição para portalegre@fpatletismo.org  

 

O preço da inscrição por participante na corrida/caminhada: 

● 5 Euros, até ao dia 26 de Fevereiro; 

● 8 Euros, a partir do dia 27 de Fevereiro até ao dia 2 de Março; 

 

O pagamento pode ser feito diretamente na sede da AADP ou através de transferência bancária, através do 

IBAN: PT50 0045 6282 4027 2694 2394 2 

 

A receita da inscrição será distribuída pelas IPSS’s acima mencionada no presente regulamento das 

localidades de Alter do Chão, Seda, Chança e Cunheira. 

 

As inscrições são pessoais e intransmissíveis, não tendo direito a reembolso, qualquer que seja o motivo. 

 

 

http://www.aadp.pt/
mailto:portalegre@fpatletismo.org
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Validade da Inscrição 

 
A inscrição só será validada após ter sido realizado o pagamento total da inscrição de acordo com o valor 

mencionado no ponto relativo a inscrições. 

E o comprovativo de pagamento ter sido entregue junto das entidades organizadoras ou remetido por e-mail 

para: portalegre@fpatletismo.org 

 

 

Entrega de Kits de participação 

 
Os kits de participação e respetivos dorsais, devem ser levantados entre as 13h30 e as 14h50 no sábado dia 10 

de Março, junto do secretariado no Mercado Municipal de Alter do Chão. 

 

Para levantamento do kit de participação é obrigatório a apresentação do documento original do comprovativo 

de pagamento da taxa de inscrição. 

 

Os Kits de Participação contêm T-shirt alusiva ao evento, entre outras ofertas de acordo com as parcerias 

efetuadas até à data da prova.  

 

As participantes deverão utilizar a T-shirt oficial do evento durante a corrida/caminhada. 

 

Prémios 
 

● Prémio às 3 primeiras classificadas de cada escalão. 

 

● Prémios monetários destinam-se aos escalões abaixo mencionados: 

 

Escalão 1º lugar 2º lugar 3º lugar 

Juniores 30.00€ 20.00€ 10.00€ 

Séniores 30.00€ 20.00€ 10.00€ 

Veteranas I 30.00€ 20.00€ 10.00€ 

Veteranas II 30.00€ 20.00€ 10.00€ 

Veteranas III 30.00€ 20.00€ 10.00€ 
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Termo de responsabilidade 

 
As participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva. 

As atletas participarão no evento sob sua única e exclusiva responsabilidade, assumindo que no momento da 

inscrição e no dia da prova se encontram fisicamente aptas para o esforço inerente à prova. 

 

Seguro de acidentes pessoais 

 
A organização da prova assegura aos inscritos na corrida e caminhada seguro de acidentes pessoais, bem como 

seguro de responsabilidade civil, conforme previsto no nº2 do art. 5º e no art. 16º do DL 10/2009 de 12 de 

Janeiro, com legislação em vigor. 

 

A organização não se responsabiliza por situações que não sejam abrangidas pelo referido seguro de evento. 

 

Casos Omissos 

 
Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o Regulamento Geral de 

Competições da Federação Portuguesa de Atletismo. 

 
Cedência dos direitos de imagem 

 
A participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, dos direitos de 

utilização da sua imagem captada nas filmagens que terão lugar durante o evento. 

 
Aceitação 

 
As participantes comprometem-se a respeitar as indicações dos membros da organização colocados ao longo 

do percurso. 

 

A inscrição na II Corrida/Caminhada “Mulher Solidária” pressupõem a aceitação do presente regulamento. 
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Acompanhamento 

 
Assistência médica será colocada à disposição das participantes na zona de partida e chegada do evento. 

 

Só poderão acompanhar a prova as viaturas da organização ou viaturas das forças de segurança e socorro. 

 

Programa horário 

 

Horário Escalão Distância Voltas 

15h00 Início da Caminhada 5000m  

15h05 Benjamins A 200m 1 volta A 

15h10 Benjamins B 500m 1 volta B 

15h20 Infantis 1000m 2 voltas B 

15h30 Iniciadas 1500m 1 volta C 

15h45 Juvenis 3000m 2 voltas C 

16h00 Juniores / Seniores / Veteranas 5000m 2 voltas  D 

16h30 Entrega de prémios  

 

Contactos da Organização 

 
Organização Corrida/Caminhada “Mulher Solidária” 

 

Telemóvel: 969234607 

Telefone: 245202133 

E-mail: portalegre@fpatletismo.org  

mailto:portalegre@fpatletismo.org

