REGULAMENTO (Versão sujeita a Homologação pela AAL)
3ª CORRIDA SÃO SILVESTRE SANTA MARIA MAIOR

1. Organização e Data
A 3ª corrida de São Silvestre de Santa Maria Maior é uma iniciativa da Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que se realizará no dia 17 de
Dezembro de 2017.

2. Local e Horário
A 3ª Corrida de São Silvestre de Santa Maria Maior será realizada na área pertencente à Junta
de Freguesia de Santa Maria Maior, tendo o percurso começo no Largo das Portas do Sol e fim
na Praça do Comércio.

Existirá, em paralelo, um percurso alternativo preferencial para a realização da caminhada e
para os atletas mais jovens (-16).

2.1
O começo da corrida será às 10:00h e o da Caminhada às 11:30h, sendo o final do evento às
13:00h.

3. Participantes
Podem participar na 3ª Corrida de São Silvestre de Santa Maria Maior qualquer atleta que,
aquando da realização da prova, tenha 18 anos de idade, a título individual ou em
representação de um clube/colectividade.

4. Inscrições
As inscrições para a 3ª Corrida de São Silvestre de Santa Maria Maior deverão ser efectuadas
através dos procedimentos indicados.
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4.1.
Cada inscrição terá o seguinte custo:
Corrida: 5 € (inclui t-shirt técnica e Dorsal)
Caminhada: 2.50 € (inclui camisola alusiva)

5. Identificação Individual
Os atletas que participem na 3ª Corrida de São Silvestre de Santa Maria Maior receberão um
dorsal fornecido pela organização, do qual se deverão fazer identificar devidamente.

5.1
Todos os participantes da corrida deverão ser portadores de B.I/CC, apresentando-o à
organização sempre que solicitado.

6. Entrega de Dorsal/Kit de participação
O dorsal será entregue antes do início da prova, podendo cada atleta adquiri-lo em local a
anunciar. O Kit de participação será entregue no final do evento.

7. Classificações

A classificação será atribuída da seguinte forma:
Séniores Masculinos: 1º, 2º e 3º lugares
Séniores Femininos: 1º, 2º e 3º lugares
Veteranos Masculinos: (+50): 1º, 2º e 3º lugares
Veteranos Femininos:( +50): 1º,2º e 3º lugares
Juniores Masculinos: (18/19): 1º, 2º e 3º lugares
Juniores Femininos: (18/19): 1º, 2º e 3º lugares
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7.1
As classificações apenas serão consideradas definitivas após a entrega dos respectivos
prémios.

7.2
Não haverá classificação na caminhada.

8. Prémios

O valor dos Prémios atribuídos a cada classificação será o seguinte:

1º Lugar: 250 euros
2º Lugar: 150 euros
3º Lugar: 100 euros

8.1
Os prémios expostos no ponto anterior serão apenas atribuídos às classificações de cada
escalão mencionado no ponto 7, não sendo considerado qualquer outro género de
classificação para o efeito.

8.2
Os prémios poderão ser adquiridos posteriormente à corrida, em sessão com data e local a
anunciar.
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9. Seguro
Todos os atletas que participem na prova e que não pertençam a uma colectividade /equipa
com seguro desportivo, estarão abrangidos pelo Seguro garantido pela organização da prova,
em conformidade com as normas vigentes.

10. Reclamações
Qualquer reclamação respeitante à classificação deverá ser apresentada à organização nos 30
minutos consequentes ao anúncio da classificação e antes da entrega dos respectivos prémios.

11. Casos Omissos
A Participação na 3ª Corrida de São Silvestre de Santa Maria Maior implica a aceitação de
todas as condições do presente Regulamento. Todos os casos omissos serão analisados pela
organização

e

sempre

em

conformidade

com

os

regulamentos

vigentes.

12. Responsabilidade
A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante a realização da
prova, estando, no entanto, a mesma coberta pelo seguro (atletas até aos 69 anos - inclusive).
Assim sendo, a aptidão e disponibilidade física dos atletas será da total responsabilidade dos
mesmos.

13. Alterações
A organização poderá efectuar alterações ao presente regulamento sempre que as mesmas se
revelem indispensáveis, assumindo o seu devido anúncio.
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14. Percurso Corrida
(10 km Técnicos)

Largo das Portas do Sol / Rua do Limoeiro / Rua de Augusto Rosa / Largo da Sé / Rua
Santo António da Sé / Rua da Conceição / Rua da Prata / Praça da Figueira / Poço do
Borratém / Praça Martim Moniz / Rua da Mouraria / Rua do Benformoso / Travessa do
Benformoso / Rua da Palma / Martim Moniz / Rua Barros Queirós / Largo de São
Domingos / Largo Dom João da Câmara (regressa) / Rossio / Rua do Carmo / Rua
Garret / Rua Serpa Pinto / Rua Vítor Cordon / Rua Ivens / Rua Garret / Rua Nova do
Almada / Rua de São Julião / Rua do Ouro / Praça do Comércio / Av. Infante D.
Henrique (regressa) / Av. Infante D. Henrique / Praça do Comércio / Rua da Prata /
Praça da Figueira / Rua do Amparo / Rossio / Rua do Ouro / Praça do Comércio

5

15. Percurso Caminhada

Praça do Comércio / Rua da Prata / Praça da Figueira / Rossio / Largo D. João da Câmara
(regressa) / Rossio / Rua da Prata / Praça do Comércio
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Contacto Organização:
Mail: Juventude@jfsantamariamaior.pt
Tlf: 91 197 59 11
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