
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

REGULAMENTO 

XXXVIII Grande Prémio de São João de Atletismo 

1) ORGANIZAÇÃO 
O 38º Grande Prémio de Atletismo de São João é uma organização da Câmara Municipal de Évora no âmbito 
da Feira de São João 2019, com o apoio técnico da Associação de Atletismo de Évora (Grande Prémio de São 
e Run Kids), e Associação Pão e Paz (Caminhada). 

 
2) DATA / HORA / LOCAL 

A prova realiza-se no dia 22 de junho a partir das 19 horas, com partidas e chegadas ao recinto da Feira de 
São João, na Rua do Rossio Ocidental (junto ao Espaço Jovem/Zona Desportiva da Feira de São João 2019). 
 

3) PROVAS 
O 38º Grande Prémio de Atletismo de São João será constituído pelas seguintes provas: 
a) Grande Prémio de São João; 
b) Run Kids; 
c) Caminhada de São João. 

 
4) INSCRIÇÕES 

a) As inscrições deverão ser realizadas online através da plataforma de eventos do nosso parceiro PROZIS, 
no site https://www.prozis.com/pt/pt/eventos-desportivos até ao dia 17 de junho de 2019. O link para 
as inscrições é o seguinte: 

Prova Link 

Grande Prémio de São João www.prozis.com/gpsjoao2019  

Run Kids www.prozis.com/gpsjoao2019 

Caminhada de São João www.prozis.com/gpsjoaocaminhada2019  

 
b) As inscrições estão abertas a todos os interessados, sem distinção de nacionalidade ou género, desde 

que devidamente inscritos; 
c) No Grande Prémio de São João (10 km) a idade mínima de participação é 18 anos; 
d) No caso dos atletas portugueses, a prova é aberta a atletas populares e federados de ambos os géneros, 

desde que se encontrem de boa saúde física; 
e) Os atletas estrangeiros, só poderão 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 países 
estrangeiros; 

f) As taxas de inscrição incluem IVA à taxa em vigor; 
g) As inscrições e os pagamentos efetuados depois das 00H00 de dia 18 de junho não serão aceites; 
h) As inscrições só serão válidas, após a receção de e-mail com a confirmação do pagamento; 
i) Para dúvidas e esclarecimentos acerca do evento, poderá ser utilizado o e-mail hugo.matias@cm-

evora.pt ou contacto 967 285 308; 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

j) Alteração dos dados de inscrição na prova, deverá ser requerida até o dia 17 de junho, através do e-mail 
acima indicado; 

k) Cada prova terá o seguinte limite de inscrições: 
 

Prova Limite de Inscrições 

Grande Prémio de São João 400 

Run Kids 400 

Caminhada de São João 250 

 
5) VALORES / PRAZOS 

Grande Prémio de São João (10 Km) 
 

Fase Preço Data Limite Pagamento 

Fase 1 8€ 31 de Maio de 2019 

Fase 2 10€ 17 de junho de 2019 

 
Run Kids (provas jovens) 
 

Fase Preço Data Limite Pagamento 

Fase 1 Gratuito 17 de junho de 2019 

 
Caminhada de São João (+- 5 Km) 
 

Fase Preço Data Limite Pagamento 

Fase 1 5€ 31 de Maio de 2019 

Fase 2 7€ 17 de junho de 2019 

 
6) DEVOLUÇÕES 

a) Não haverá direito a devoluções do valor do pagamento da inscrição, exceto se a prova for anulada 
previamente por motivos imputáveis à Organização; 

b) As inscrições são pessoais e intransmissíveis; 
c) Os dorsais serão entregues individualmente ou ao responsável de equipa mediante apresentação do 

BI/CC. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7) DESCRIÇÃO DOS KITS 
Prova Conteúdo 

Grande Prémio de São João Dorsal (com chip) + T-shirt 

Run Kids Dorsal (com chip) + Prémio Finisher 

Caminhada de São João T-shirt  

 
8) LEVANTAMENTO DO KIT 

a) O levantamento do kit poderá ser efetuado, nos dias/horas abaixo indicados, no Espaço Jovem da Feira 
de São João 2019: 
 

Dia Horário 

21 de junho Das 18H00 às 23H00 

22 de junho Das 09H00 às 13H00 e das 15H00 às 21H00 

 
b) Para efetuar o levantamento do kit, poderão ser exigidos os seguintes comprativos: documento de 

identificação (cartão de cidadão/carta de condução) e comprovativo de inscrição/pagamento; 
c) A organização garantirá somente, por um período de 15 dias a contar da data de realização da prova, a 

guarda dos kit´s do Grande Prémio de São João, cujo levantamento não for efetuado nas datas 
anteriormente indicadas. Estes kit´s poderão ser levantados pessoalmente nas Piscinas Municipais de 
Évora, mediante apresentação dos comprovativos solicitados, ou enviados pelo correio, sendo que os 
encargos serão suportados pelos interessados; 

d) Os kit´s relativos à caminhada serão da responsabilidade da Associação Pão e Paz. 
 

9) DORSAL E CHIP 
a) O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível; 
b) A utilização do dorsal e do chip oficiais da prova, é obrigatória para todos os participantes (exceto 

caminhada); 
c) O dorsal, deve ser colocado na parte frontal da t-shirt, visível e sem adereços por cima do mesmo; 
d) Não é permitida qualquer alteração do dorsal sob pena de desclassificação; 
e) O dorsal dispõe de números de telemóvel referentes a números de emergência e da organização.  

               
Nota: Todos os participantes, deverão ser portadores de alfinetes para o dorsal ou porta dorsal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10) DISTÂNCIAS / ESCALÕES 
 

Evento Escalão Ano de Nascimento Distância 

Run Kids Benjamins A 2010/2011/2012 600 metros 

Benjamins B 2008/2009 1.000 metros 

Infantis 2006/2007 1.000 metros 

Iniciados 2004/2005 2.000 metros 

Juvenis 2002/2003 3.000 metros 

Grande Prémio de São João Juniores 2000/2001 10.000 metros 

 Seniores 1999 e antes 10.000 metros 

 Veteranas F35 35 a 39 anos 10.000 metros 

 Veteranas F40 40 a 44 anos 10.000 metros 

 Veteranas F45 45 a 49 anos 10.000 metros 

 Veteranas F50 50 ou mais anos 10.000 metros 

 Veteranos M35 35 a 39 anos 10.000 metros 

 Veteranos M40 40 a 44 anos 10.000 metros 

 Veteranos M45 45 a 49 anos 10.000 metros 

 Veteranos M50 50 a 54 anos 10.000 metros 

 Veteranos M55 55 a 59 anos 10.000 metros 

 Veteranos M60 60 ou mais anos 10.000 metros 

 
Nota: Para efeitos de classificação dos atletas nos escalões veteranas/veteranos, será considerada a idade 
no dia da prova. 

 
 

11) HORÁRIOS (Provisórios) 
Run Kids 
19H30 – Benjamins A (Feminino) 
19H36 – Benjamins A (Masculino) 
19H42 – Benjamins B (Feminino e Masculino) 
19H50 – Infantis (Feminino e Masculino) 
20H00 – Iniciados (Feminino e Masculino) 
20H15 – Juvenis (Feminino e Masculino) 
20H45 – Entrega de Prémios 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Grande Prémio de São João 
21h30 – Juniores, Seniores e Veteranos (Feminino e Masculino) 
22H45 – Entrega de Prémios 

 
Caminhada 
21h40 – Caminhada de São João 

 
Nota: Os horários apresentados são estimados pela organização, podendo ser alterados durante o decorrer 
da prova se assim se justificar. 

 
12) METODOLOGIA DE CONTROLO DE TEMPOS 

a) O controlo será realizado pelo sistema de chips, tendo o atleta que cumprir todos os controlos realizados 
durante o percurso, para ser classificado; 

b) O chip encontra-se codificado para o atleta e é pessoal e intransmissível;  
c) O controlo de tempos será assegurado pela Empresa Stop and Go, sendo que as classificações finais, 

bem como a passagem pelo posto de controlo intermédio (Grande Prémio de São João), poderá ser 
acompanhado em direto na plataforma de eventos do nosso parceiro PROZIS; 

d) As classificações, serão afixadas no local da prova, na página do Facebook - Évora Desporto e através da 
plataforma de eventos do nosso parceiro PROZIS. 

 
13) POSTOS DE CONTROLO 

a) Existirá um controlo “0” na zona de partida para todos os escalões; 
b) Será efetuado um controlo de passagem, que só será do conhecimento dos atletas no decurso da prova; 
c) Qualquer falha de passagem em controlo, dará direito a desclassificação da prova;  
 

14) TEMPO DE LIMITE 
a) O Grande Prémio de São João terá a duração máxima de 1H30; 
b) Após este período de tempo, será restabelecida a circulação automóvel em todo o percurso. 

 
15)  ABASTECIMENTOS 

a) O Grande Prémio de São João, terá um abastecimento aproximadamente aos 5 km, bem como na meta; 
b) O Run Kids bem como a Caminhada de São João, terão um abastecimento na meta. 

 
16) CLASSIFICAÇÕES 

a) Existirão classificações individuais e coletivas, quer no Run Kids quer no Grande Prémio de São João; 
b) A classificação individual, será efetuada por escalão etário/género (nos escalões anteriormente 

indicados no ponto 10); 
c) Haverá duas classificações coletivas distintas; 

i) No Grande Prémio de São João (10 km), contará a pontuação dos quatro primeiros atletas de cada 
equipa, independentemente do escalão ou género; 

ii) No Run Kids (provas jovens), resultará do somatório dos pontos de todos os atletas do clube em 
todos os escalões/géneros. A pontuação, é atribuída aos primeiros dez classificados de cada prova, 
de acordo com as seguintes pontuações: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Classificação Pontuação 

1º Classificado(a) 10 pontos 

2º Classificado(a) 9 pontos 

3º Classificado(a) 8 pontos 

4º Classificado(a) 7 pontos 

5º Classificado(a) 6 pontos 

6º Classificado(a) 5 pontos 

7º Classificado(a) 4 pontos 

8º Classificado(a) 3 pontos 

9º Classificado(a) 2 pontos 

10º Classificado(a) 1 pontos 

  
17) PRÉMIOS 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 
a) Run Kids 

i) Os três primeiros classificados, de cada escalão/género, terão direito a subir ao pódio e receber a 
respetiva medalha; 

ii) Todos os jovens atletas, que concluam a sua prova receberão o prémio finisher; 
iii) A equipa vencedora receberá o troféu correspondente. 

b) Grande Prémio de São João 
i) Os cinco primeiros classificados femininos e masculinos da classificação geral, bem como os três 

primeiros classificados de cada escalão/género, terão direito a subir ao pódio e receber a respetiva 
medalha; 

ii) A equipa vencedora receberá o troféu correspondente; 
iii) Serão atribuídos os seguintes prémios financeiros: 

 
Escalões Femininos 1º Class. 2º Class. 3º Class. 4º Class. 5º Class. 

Classificação Geral 200€ 100€ 50€ 30€ 20€ 

Juniores/Seniores 60€ 40€ 30€   

Veteranas F35 60€ 40€ 30€   

Veteranas F40 60€ 40€ 30€   

Veteranas F45 60€ 40€ 30€   

Veteranas F50 60€ 40€ 30€   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Escalões Masculinos 1º Class. 2º Class. 3º Class. 4º Class. 5º Class. 

Classificação Geral 200€ 100€ 50€ 30€ 20€ 

Juniores 60€ 40€ 30€   

Seniores 60€ 40€ 30€   

Veteranos M35 60€ 40€ 30€   

Veteranos M40 60€ 40€ 30€   

Veteranos M45 60€ 40€ 30€   

Veteranos M50 60€ 40€ 30€   

Veteranos M55 60€ 40€ 30€   

Veteranos M60 60€ 40€ 30€   

 
 

18) PERCURSOS 
Os percursos propostos são os seguintes: 
  

Evento Escalão Link 

Run Kids Benjamins A https://ridewithgps.com/routes/29665946  

Benjamins B https://ridewithgps.com/routes/29665953  

Infantis https://ridewithgps.com/routes/29665953  

Iniciados https://ridewithgps.com/routes/29665962  

Juvenis https://ridewithgps.com/routes/29665978  

Grande Prémio de São João Todos os Escalões https://ridewithgps.com/routes/29665926  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

19) PENALIZAÇÕES/DESCLASSIFICAÇÕES 
a) O atleta, compromete-se a respeitar as indicações dos membros da organização, colocados na zona de 

partida e ao longo do percurso; 
b) Será penalizado ou desqualificado todo aquele que:  

i) Não cumpra o presente regulamento; 
ii) Não complete a totalidade do percurso escolhido, pela zona marcada; 
iii) Altere o dorsal ou não seja transportado visivelmente; 
iv) Ignore as indicações da organização; 
v) Tenha alguma conduta antidesportiva;  
vi) Não passe nos postos de controlo. 

 
20) PRAZOS PARA RECLAMAÇÃO DE CLASSIFICAÇÕES 

a) Qualquer reclamação às classificações, deve ser efetuada por escrito até 30 minutos após o término do 
último atleta em prova; 

b) A apresentação da reclamação tem um custo de 20€, que será devolvido se o protesto for considerado 
procedente. 

 
21) DISPONIBILIZAÇÃO DE BALNEÁRIOS 

A organização disponibilizará balneários, para os atletas utilizarem antes e após a prova, no Complexo 
Desportivo de Évora (coordenadas 38°33'40.9"N 7°55'14.6"W). 
 

22) FORÇAS DE SEGURANÇA 
a) Caberá às forças de segurança pública (PSP), o planeamento e controlo do trânsito automóvel no 

decorrer das provas, bem como a garantia da segurança dos atletas; 
b) O trânsito automóvel será cortado, em toda a extensão do(s) percurso(s); 
c) A reabertura do trânsito será efetuada gradualmente, logo após a passagem do último atleta em prova. 
 

23) APOIO PRIMEIROS SOCORROS 
a) O apoio de primeiros socorros será prestado pelos Bombeiros Voluntários de Évora, a todos os atletas 

que apresentem alguma lesão no decorrer das provas; 
b) O apoio médico tem direito de retirar da prova atletas, que não apresentem condições físicas para 

completar o percurso estipulado. 
 

24) REGRAS DE CONDUTA DESPORTIVA 
a) Todos os atos do evento, deverão ser norteados por um completo fair-play, assumido pela organização 

e os concorrentes, pelo fato de aceitarem este regulamento ao inscrever-se, aquilo que é o património 
cultural deste desporto emergente: respeito pelo desafio, entreajuda e respeito pelos outros 
concorrentes, organizadores e colaboradores;  

b) Qualquer participante, que visualize qualquer ilegalidade na participação do evento, deverá comunicar 
assim que possível à organização. 

 
25) CASOS OMISSOS 

Os casos omissos, serão resolvidos pela organização, segundo o Regulamento Técnico de Provas de Estrada 
da Federação Portuguesa de Atletismo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

26) SEGURO DESPORTIVO 
A organização, assegura aos participante inscritos um seguro de acidentes pessoais, conforme o previsto no 
D.L. 10/2009 (Seguro Desportivo Obrigatório). Este seguro, apenas será ativo aos participantes que 
contraiam uma lesão no decorrer da prova e solicitem à organização a ativação do mesmo. 

 
27) PROTEÇÃO DE DADOS 

Todos os dados recolhidos no processo de inscrição, serão mantidos e tratados de uma forma segura e 
destinam-se ao desenvolvimento natural do evento nomeadamente, validação do seguro nominal efetuado 
para todos os participantes no evento, lista de inscritos e elaboração de tabelas de resultados/classificações. 

 
28) DIREITOS DE IMAGEM 

A aceitação do presente regulamento implica obrigatoriamente, que o participante autorize aos 
organizadores da prova, a gravação total ou parcial da sua participação na mesma. Pressupõe também a sua 
concordância para que a organização, possa utilizar a imagem do atleta para a promoção e difusão da prova, 
em todas as suas formas (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de 
comunicação social, 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. 
 
 

 


