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Ficha Técnica 

 

  

Regulamentos

PROVA DE 10 KM 
 
1. Participação 
Podem participar atletas populares e federados masculinos e femininos desde que se encontrem 
de boa saúde e em boa condição física. A condição física do atleta será da sua inteira 
responsabilidade ou do Clube que representa. 
 
1.1 Atletas Estrangeiros 
Só podem participar desde que seja cumprido na íntegra o prescrito na regra 12 da IAAF, no 
que respeita à participação de atletas em competições organizadas em País Estrangeiro. 
 
2. Categorias 
Masculinos 
Juniores – Nascidos em 1994/95 
Seniores – Nascidos em 1993 até 34 anos no dia da prova 
Veteranos 1 – Com idade entre os 35 e 39 anos 
Veteranos 2 – Com idade entre os 40 e 44 anos 
Veteranos 3 – Com idade entre os 45 e 49 anos 
Veteranos 4 – Com idade entre os 50 e 54 anos 
Veteranos 5 – Com idade entre os 55 e 59 anos 
Veteranos 6 – Com idade entre os 60 e 64 anos 
Veteranos 7 – 65 anos e mais 
 
Femininos 
Juniores – Nascidas em 1994/95 
Seniores – Nascidas em 1993 até 34 anos no dia da prova 
Veteranas 1 – Com idade entre os 35 e 44 anos 
Veteranas 2 – Com idade entre os 45 e 54 anos 
Veteranas 3 – 65 anos e mais 
Nota: Conta a idade ao dia da prova 
 
3. Distância – Percurso e Horário 
- O percurso terá a extensão de 10 km por estrada num circuito com 3 voltas; 
- A partida será dada às 17 horas para todos os atletas; 
- O controlo de chegada encerra às 18:30 horas. 
 
4. Inscrições 
Todo o processo relacionado com as inscrições é da responsabilidade da empresa Xistarca. 
As inscrições podem ser efetuadas online ou enviadas para a "Xistarca", Calçada da Tapada, 
71A - 1349-012 Lisboa, até ao dia 10 de maio, acompanhadas do respetivo pagamento. 
 
Taxas de inscrição: 
Até 10 de maio - 4 € + IVA / Após esta data e até 14 de maio - 7 € + IVA 
Inscrições online ( plataforma Wevent) - Ao inscrever-se no site será gerada a referência para 
realizar o pagamento seguindo os seguintes passos (acresce por atleta 0,60€ + IVA): 
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Na Internet ou numa caixa Multibanco: 
1º Pagamentos de Serviços/Compras / 
2º Entidade / Referência - gerada pelo site na inscrição / Montante 
3º Guarde um comprovativo do pagamento para apresentar no levantamento do Dorsal se 
necessário. 
 
Inscrição por transferência bancária para o nib: 0033 0000 0014 0578 4150 5 (é necessário 
o envio do comprovativo para inscricoes@xistarca.pt, até dia 10 de maio com o respetivo 
boletim de inscrição . 
Todos os atletas devem ser portadores de bilhete de identidade.  
 
5. Controlo 
Haverá controlo do percurso. Esta medida visa evitar que voluntariamente os atletas procurem 
encurtar a distância a percorrer. 
 
6. Abastecimento 
A organização fará o abastecimento dos atletas ao meio do percurso e à chegada. O 
abastecimento dos atletas fora das zonas estabelecidas implicará a sua desclassificação. 
 
7. Classificação 
Serão feitas classificações individuais e coletivas. 
 
7.1. Classificação Coletiva 
Para efeitos de classificação Coletiva masculina são considerados os primeiros 4 atletas de cada 
equipa independentemente do escalão etário. Para efeito de classificação Coletiva feminina são 
consideradas as primeiras 3 atletas de cada equipa, independentemente do escalão etário. 
 
8. Dorsais 
Os dorsais serão distribuídos pela organização aos delegados dos Clubes. 
Os mesmos podem ser levantados a partir das 14 horas do dia da prova, no Estádio Municipal 
de Vendas Novas (junto à meta), onde vai funcionar o secretariado da prova. 
 
9. Diversos 
- É rigorosamente proibido acompanhar os concorrentes, com qualquer veículo, ou a pé, o que 
implicará a desclassificação do atleta. 
- A organização procurará, junto das autoridades, condicionar o tráfego no decorrer da prova, 
não se responsabilizando por qualquer acidente ou danos sofridos pelos atletas. 
- Os Bombeiros Voluntários de Vendas Novas acompanharão os atletas durante todo o 
percurso. 
- A organização proporcionará aos atletas interessados a possibilidade de um banho em 
instalações do Parque Desportivo, junto à meta. 
- O percurso está medido pela Comissão Nacional de Estrada e Corta – Mato. 
 
10. Supervisão 
A prova é supervisionada pelos juízes da Associação de Atletismo de Évora. 
 
11. Casos Omissos 
Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização consoante o regulamento técnico de 
Provas de Estrada da Federação Portuguesa de Atletismo e CNEC (Comissão Nacional de 
Estrada e Corta-Mato). 
 
12. Troféus e Brindes 
- Troféu do 1º ao 3º Classificado por escalão e sexo; 
- Medalhão do 4º ao 10º Classificado por escalão e sexo; 
- Prémios monetários (Anexo 1); 
- CAMISOLAS – Primeiros 1.000 classificados; 
- BRINDES – Primeiros 1.000 classificados. 
 
13. Taças às Equipas 
- Taças às 10 primeiras equipas masculinas; 
- Taças às 3 primeiras equipas femininas. 
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Lista de Prémios Monetários  

 
CORRIDA DA FAMÍLIA – 4 km 
Prova sem classificação 
 
1. Participação 
Podem participar todos os populares masculinos e femininos, que a correr ou a caminhar, 
podem fazer os 4 km em ambiente de festa e promoção da atividade física. 
 
2. Escalões 
Até aos 90... Anos. 
Nota: Os menores de idade só podem participar na prova acompanhados de um adulto. 
 
3. Inscrições 
As inscrições na Corrida da Família devem ser enviadas até ao dia 17 de Maio de 2013, para 
Câmara Municipal de Vendas Novas – Serviço de Desporto, (Piscinas Municipais), Telefone – 
265 809 600/1 Fax – 265 809 602 
Correio eletrónico: desporto@cm-vendasnovas.pt 
Donativo no levantamento da t-shirt a reverter para a A.H. Bombeiros Voluntários Vendas 
Novas. 
 
4. Horário e Partida 
Concentração no Estádio Municipal às 17:30 horas 
Partida às 18:15 horas 
https://www.facebook.com/corrida.vendasnovas 
Vendas Novas, 1 Março de 2013 
O Serviço de Desporto 
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