
REGULAMENTO 

  

 Artigo 1º 

OBJECTO 

1. A ACR-PRAZERES Associação Cultural e Recreativa de Prazeres, em parceria com a 

diversas entidades, promove e organiza a Estafeta e Corrida Monforte-Prazeres. 

2. A prova realiza-se no dia 08 de Abril de 2018, pelas 11H00, com partida junto ao 

Jardim Municipal em Monforte, e chegada na rua António José Massano, em PRAZERES, 

num percurso com cerca de 8,300metros, por asfalto. 

 

Artigo 2º 

ÂMBITO 

Pretende-se com a implementação da presente corrida: 

c) Incentivar e promover o desenvolvimento da prática desportiva em geral e, em 

especial, do atletismo; 

d) Interagir com a população; 

e) Contribuir para uma sociedade que se deseja, cada vez mais ativa. 

  

Artigo 4º 

ORGANIZAÇÃO 

A organização compete à ACR PRAZERES com a colaboração e parceria da 

MONBIKETEAM – Monforte Bike Team em articulação com a ASSOCIAÇÃO ATLETISMO 

DE PORTALEGRE, aberta a todos os participantes federados e não federados. 

2. Consiste, em simultâneo, com a estafeta e corrida, uma caminhada em igual distância, 

similarmente aberta a todos os participantes, sem qualquer carácter competitivo, 

organizada pela Câmara Municipal de Monforte. 

  

Artigo 5º 

PARTICIPAÇÃO 
1. As inscrições para o evento estão abertas a todos os interessados, sem distinção de 

idade, nacionalidade ou sexo. De salientar que a participação é feita mediante inscrição 

para todas as pessoas, independentemente da idade. 

2. A corrida será aberta aos escalões de Séniores e Veteranos e competirão a solo. 



3. A estafeta será a aberta aos escalões de Iniciados, Juvenis e Juniores e competirão 

através de equipas de 3 atletas na distância de 2,800metros cada um, podendo cada 

equipa ser na sua totalidade, masculina, feminina ou mista no mesmo escalão. 

 

Artigo 6º 

ESCALÕES 

Estafeta Corrida Caminhada 

Iniciados (14 e 15 anos)  

Todas as idades Juvenis (16 e 17 anos) Seniores (20 aos 34 anos) 

Juniores (18 e 19 anos) 
Veteranos (a partir dos 35 

anos) 

Escalões oficiais da FPA 

  

Artigo 7º 

INSCRIÇÃO 

1. Inscrições Limitadas 

2. Os interessados deverão efectuar a inscrição através: 

a) www.aadp.pt; 

b) Do link disponível para recolha de inscrições no site. 

3. Valor da Inscrição: Gratuito 

4. O prazo de inscrições termina às 23h59 do dia 05 de abril de 2018.  

5. As inscrições válidas permitem aos participantes usufruir de Transporte, 

abastecimento sólido e líquido, apoio logístico, seguro de acidentes pessoais, primeiros 

socorros e uma t-shirt. 

Artigo 8º 

ATRIBUIÇÃO DE DORSAIS 

1. Será atribuído a cada atleta um dorsal identificativo, por ordem de inscrição e que o 

habilita à participação no evento. 

3. O levantamento dos dorsais decorre no dia anterior, ou no próprio dia, em local junto à 

partida (Jardim Municipal de Monforte). 

  

Artigo 9º 

CLASSIFICAÇÃO E CONTROLO 



1. Nas provas de cariz competitivo (Estafeta e corrida), a ordem de classificação é 

atribuída mediante o tempo de chegada. 

2. Ao longo do percurso serão fixados e devidamente identificados pontos de controlo à 

passagem dos atletas.    

3. Compete à Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre o ajuizamento e controle 

de tempos de todo o evento. 

   

Artigo 10º 

Prémios 
1. CORRIDA - São atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados masculinos e 

femininos no escalão seniores e veterenos. 

2. ESTAFETA -  Por escalão: 1º,2º e 3º classificados (a equipa) 

5. Todos os prémios serão entregues no final da prova. 

  

Artigo 12º 

SEGURO 

1. A Prova/estafeta de Atletismo é coberta por Seguro de Responsabilidade Civil e 

Acidentes Pessoais através de Apólice celebrada nos termos da legislação aplicável; 

2. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente, ou danos sofridos por 

atletas que não estejam devidamente inscritos; 

3. A responsabilidade da participação no evento pertence aos atletas. No momento da sua 

inscrição, o atleta / participante, declara encontrar-se física e psicologicamente apto para 

o esforço inerente à prova em que participará. 

4. Qualquer acidente ocorrido deverá ser imediatamente comunicado à organização da 

prova, no mais curto prazo de tempo. 

  

Artigo 13º 

APOIO TÉCNICO 

A Organização colocará, durante a prova, ao dispor dos participantes: 

a) Elementos identificados para quaisquer esclarecimentos e/ou auxilio. 

b) Abastecimento líquido; 

c) Ambulância; 



d) Carro vassoura. 

  

Artigo 14º 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

1. O percurso estará delimitado com fitas, placards, barreiras e por elementos da 

organização. 

2. Todos os casos omissos serão resolvidos em conformidade com o Regulamento da 

Federação Portuguesa de Atletismo, consultada a AADP. 

3. Os resultados serão publicados, imediatamente no local de chegada e no site da AADP 

posteriormente. 

  

Artigo 15º 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Todos os participantes, pelo facto de tomarem parte do evento, aceitam o presente 

regulamento. 

2. A organização reserva-se no direito de decidir todos os casos omissos que podem 

surgir, dentro dos regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo e consultada a 

AADP. 

 


