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REGULAMENTO GERAL 

Corrida Vertical 
MultiRibeiro 

 
Artigo 1º. 

(Organização) 
A organização da Corrida Vertical MultiRibeiro, é uma iniciativa da Associação de Atletismo 
do Distrito de Portalegre com o apoio do Município de Portalegre, da junta de freguesia da 
Sé e S. Lourenço e da Empresa MultiRibeiro. 
 

Artigo 2º. 
(Conceito da Corrida Vertical) 

Consiste em efetuar o menor tempo possível em contra relógio a solo, em terreno misto, 
estrada de terra batida e escadas empedradas, 100% a subir, durante 1Km. 
 

Artigo 3º. 
(Participação) 

Admite-se a participação de qualquer atleta sem distinção de sexo, dentro dos escalões 
etários abaixo definidos e que detenham uma preparação física adequada. 
A FPA e a AADP obrigam os atletas participantes a subscreverem o seguro individual 
desportivo disponibilizado pela AADP, FPA ou outro similar, que detenha os montantes 
mínimos estipulados por lei, e adequado à prática da modalidade de Trail Running. 
Consideram-se concorrentes à Corrida Vertical MultiRibeiro, todos os atletas ou equipas 
que se pretendam inscrever, ficando reservado aos filiados na AADP a bonificação para o 
circuito de Trail AADP 2017/18. 
 
 

Artigo 4º. 
(Escalões) 

 
Masculinos e Femininos 

 
Juvenis – 16 a 17 
Juniores – 18 a 19 

Sub 23 – 20 a 23 anos 
Séniores – 24 a 34 anos 

V35 – 35 a 39 anos 
V40 – 40 a 44 anos 

 
V45 – 45 a 49 anos 
V50 – 50 a 54 anos 
V55 – 55 a 59 anos 
V60 – 60 a 64 anos 
V65 – 65 a 69 anos 
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Nota: Nas designações dos escalões, acresce a letra M (masculinos) ou F (femininos) antes 
da designação, para diferenciar o sexo dos atletas. Os escalões apresentados seguem o 
padrão desenvolvido pela FPA. 
 
Para efeito de classificação dos atletas nos escalões será considerado o ano de nascimento 
do atleta, ou seja considera-se a idade que o atleta terá no período de 16 de Outubro do 
presente ano até 15 de Outubro seguinte.  
 

Artigo 5º. 
(Inscrições) 

 
As inscrições na Corrida Vertical MultiRibeiro, serão feitas através do site www.aadp.pt e 
só serão consideradas após pagamento dentro da data estipulada. 
 
 

Artigo 6º. 
(Classificação) 

Na competição será considerada a classificação Masculina e Feminina pelos escalões acima 
mencionados e geral absoluta por equipas. 
A classificação individual será obtida pelo tempo conseguido na totalidade da distância, 
sendo considerado o menor tempo o melhor e assim sucessivamente. 
 
 
Um bónus será atribuído a todos os filiados que participem no Circuito Distrital de Trail 
AADP 2017/18 segundo a seguinte tabela: 
 
 

Classificação Bónus Classificação Bónus 

1º 70 11º 28 

2º 60 12º 26 

3º 55 13º 24 

4º 50 14º 22 

5º 45 15º 20 

6º 42 16º 19 

7º 39 17º 18 

8º 36 18º 17 

9º 33 19º 16 

10º 30 20º 15 

http://www.aadp.pt/
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Tabela de bonificação por EQUIPAS 
 

Classificação Pontos Classificação Pontos 

1º 15 7º 6 

2º 13 8º 5 

3º 11 9º 4 

4º 9 10º 3 

5º 8 11º 2 

6º 7 12º 1 e seguintes 

 
A classificação coletiva determina-se em dois passos, primeiro e com base na classificação 
geral absoluta (sem distinção de escalão ou sexo), somam-se os lugares dos 3 primeiros 
classificados à geral de cada equipa. Em caso de empate declara-se vencedora a equipa que 
em primeiro lugar feche a classificação coletiva. 
Seguidamente ordenam-se as equipas por ordem crescente de pontos obtidos. 
 
. EQUIPA A – 5º + 6º + 7º = 18 (1º lugar com 15 pontos) 
. EQUIPA B – 3º + 4º + 12º = 19 (2º lugar com 13 pontos) 
. EQUIPA C – 1º + 2º + 17º = 20 (3º lugar com 11 pontos) 
 

Artigo 7º. 
(Divulgação dos resultados) 

Os resultados provisórios serão divulgados automaticamente no local do evento no stand 
oficial da AADP. 
Após o término do evento serão divulgados os resultados oficiais no mesmo local e 
personalizadamente a cada atleta. 
 

Artigo 8º. 
( ) 

 
 

Artigo 9º. 
(Cerimónia de entrega de prémios) 

A cerimónia de entrega de prémios será realizada logo após o término do evento, no largo 
central da Igreja da Penha em Portalegre. 
 
NOTA: Será obrigatória a presença de todos os premiados na cerimónia, expecto por algum 
motivo devidamente justificado e atempadamente comunicado à organização, e assim 
considerado por esta, tendo de o atleta ter de ser representado por algum outro elemento. 
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Artigo 10º. 

(Critérios de desempate) 
Classificação por escalões: 
1º. Vence atleta mais velho (ano, mês e dia de nascimento) 
2º. A anunciar 
 
Equipas: 
1º. Quem primeiro feche a equipa; 
2º. Equipa com maior número de atletas filiados na AADP no circuito. 
3º.  
 

Artigo 11º. 
(Prémios) 

Prémios aos 3 primeiros classificados por escalão masculino e feminino e geral equipas. 
Poderá ser acrescido o prémio patrocinador a cada participante. 
 
 

Artigo 12º. 
(Direitos de Imagem) 

A aceitação do presente regulamento traduz, obrigatoriamente, que o participante autoriza 
a organização da Corrida a gravação total ou parcial da sua participação no mesmo, 
pressupondo também a sua concordância para que a organização possa utilizar a imagem 
do atleta para a promoção e difusão do circuito em todas as suas formas (em toda a 
comunicação social, internet, fotografia, vídeo, cartazes, etc) e cede todos os direitos à sua 
exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem direito, por parte 
do atleta, a receber qualquer compensação económica ou em espécies. 

Todos os atletas e público estão autorizados pela organização a captar imagens e vídeos do 
evento. 

.No equipamento individual, todos os atletas poderão usar qualquer inscrição publicitária 
desde que não seja abusiva nem viole as normas de bom senso e ética desportiva. 

Artigo 13º. 
(Alterações) 

À AADP reserva-se o direito de proceder às alterações que considere convenientes no 
formato e composição da Corrida Vertical MultiRibeiro, obrigando-se à comunicação pelos 
meios habituais com o publico em geral e os seus filiados, fazendo anexos a este 
regulamento. 
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Artigo 14º. 

(Comunicação) 
Consideram-se como meios oficiais de comunicação e informação sobre a Corrida Vertical 
MultiRibeiro, o site da AADP e a página do facebook da AADP e possibilidade de existir uma 
exclusiva do evento. 
 

Artigo 15º. 
(Situações omissas) 

A AADP reserva-se o direito de decidir, no seio dos seus responsáveis, por situações omissas 
a este regulamento e a divulgar nos locais habituais e aos intervenientes. 
 

Esclarecimento geral do regulamento 
Esclarece a AADP que o presente regulamento assenta no espírito e regulamentação 
desenvolvida na modalidade Trail Running em que se apoia na FPA e ATRP. 
 

Portalegre, 27 de Janeiro 2018 
 
 

A Presidente da Direção 
Assinado e autenticado no original 

 

Sara Marisa Barreto Costa Madeira 


