REGULAMENTO
1- Organização
A "8ª Corrida Sporting–Mário Moniz Pereira 2018", é um evento de natureza desportiva,
que terá lugar no dia 01 de Julho de 2018, numa organização do Sporting Clube de
Portugal, com o apoio técnico da Xistarca , Lda.
2- Programa
Do programa constam, uma caminhada não competitiva na distância aproximada de
4km, que terá início às 19h00 e a corrida principal de 10km, com partida às 20h00.
3- Percursos
Em ambos os casos (corrida e caminhada), a partida será no arruamento circundante
ao Estádio José Alvalade (Praça Promenade), junto à clínica CUF, decorrendo o evento
num percurso completamente vedado ao trânsito automóvel , que passará pelos
seguintes arruamentos:
Caminhada-Fundação Sporting (4Km) – Após a partida, segue em direção à Rua
Doutor Fernando Fonseca, Rua Francisco Stromp, Rua Cipriano Dourado até ao Campo
Grande, continua até final do jardim em Entrecampos, onde faz o retorno, seguindo
pela via contrária do Campo Grande, Alameda das Linhas de Torres, vira à esquerda
para a rua Ator António Silva, segue para a meta localizada no terminal de
camionagem da Estação de Metro Campo Grande.

Corrida (10Km) - Após a partida, segue em direção à Rua Fernando Fonseca, Rua
Francisco Stromp, Rua Cipriano Dourado, até ao Campo Grande, Avª da República,
Praça Duque de Saldanha, Avª Fontes Pereira de Melo, onde tem o retorno junto ao
Palácio Sotto Mayor (cruzamento da Avª António Augusto de Aguiar), continuando pelo
mesmo percurso até ao Campo Grande, segue para a Alameda das Linhas de Torres,
vira à esquerda para a rua Ator António Silva, em direção à Rua Cipriano Dourado, Rua
Francisco Stromp vira à esquerda em direção à Porta da Maratona, entra no estádio
onde estará instalada a META.
4- Participação
Poderão inscrever-se todos os interessados, sem distinção de sexo ou nacionalidade,
desde que reúnam as condições físicas necessárias, estejam devidamente inscritos e
respeitem as condições do regulamento.
Os participantes na corrida de 10km serão distribuídos por categorias de acordo com as
suas datas de nascimento, havendo classificação geral e por escalões de acordo com
as seguintes idades:
Masculinos: Juniores e Seniores (18/39 anos); Veteranos I (40/44 anos); Veteranos II
(45/49 anos); Veteranos III (50/54 anos); Veteranos IV (55/59 anos); Veteranos V (+60
anos).
Femininos: Juniores e Seniores (18/34 anos); Veteranas I (35/44 anos); Veteranas II
(+45 anos).
Notas:
a) De acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo, não
poderão participar na prova de 10 km indivíduos com idades inferiores às
estabelecidas (18 anos).
b) Na caminhada não haverá classificação, nem existe qualquer limitação
etária à participação.

5- Inscrições
O processo de inscrição, até ao limite de 5 000 participantes na corrida e 1500 na
caminhada, decorre entre 30 Abril e 01 de julho, podendo ser efetuadonas seguintes
opções:
- Online através de http://www.corridadosporting.com;
- Centro de Atendimento na Lja Verde do Pavilhão Rocha, de segunda a sexta-feira,
das 10:00 horas às 20:00horas;
- Sede da Xistarca (Calçada da Tapada 71A, 1349-012 Lisboa).
1º Prazo Até dia 3 Junho 2018
Corrida / caminhada
Sócios do clube – 10€ / 7€
Não Sócios – 12€ / 9€
2º Prazo De 4 a 28 de Junho 2018
Corrida / caminhada
Sócios – 12€ / 9€
Não Sócios – 14€ / 11€
Inscrições de Última Hora só no Estádio – Local de levantamento dos dorsais.
29 e 30 de Junho e 1 de Julho
Corrida / caminhada
Sócios – 14€ / 10€
Não Sócios – 16€ / 12€
Notas:
a) Os concorrentes aos 10km deverão indicar no local próprio da inscrição a
sua marca pessoal na distância, indicando o comprovativo da prova e data
onde obteve o resultado.
b) Só serão aceites alterações de inscrições até 26 de Junho.
6- Credenciação
A credenciação dos participantes será feita com a entrega de dorsal, chip, t -shirt
técnica e saco/mochila alusivos à prova, a qual decorrerá Pavilhão Multiusos, no
espaço da antiga Loja Verde, Estádio José de Alvalade, nos seguintes horários:

- Dia 29 de Junho (Sexta-feira) das 14h às 19h;
- Dia 30 de Junho (Sábado) das 10h às 19h;
- Dia 01 de Julho (Dia da prova) das 10h às 16h.
Nota: O pedido dos participantes em relação ao tamanho das t -shirts será respeitado
até rutura de stocks.
7- Condições de Participação
a) A concentração dos atletas dos 10 km far-se-á nos 45 minutos anteriores ao
horário previsto, sendo distribuídos por blocos, de acordo com as suas marcas
pessoais e segundo as instruções da organização;
b) Durante a corrida e no final haverá postos de abastecimento com água, bem
como posto de assistência médica para qualquer emergência;
c) A organização garante a todos os concorrentes dos 10Km, que levem o seu
dorsal e chip devidamente colocado na região abdominal, a atribuição de
classificação e tempo final, através de um sistema de cronometragem que opera
em RFID;
d) Todos os participantes, devidamente inscritos, estão cobertos por uma apólice
de seguro de acidentes pessoais, com as coberturas previstas no Dec. Lei do
Seguro Desportivo (D.L. 10/2009), não se responsabilizando a organização por
quaisquer outros riscos não abrangidos pela referida apólice;
e) Todos os participantes pelo facto de se inscreverem aceitam tacitamente o
regulamento da prova.

8- Prémios
Os três primeiros classificados na geral individual (M/F) e os três primeiros
classificados de cada escalão descritos neste regulamento terão direito a troféu.
Todos os atletas que concluam a prova dos 10km e caminhada terão direito a uma
medalha alusiva ao evento.
T,shirt técnica alusiva ao evento para todos os participantes na corrida e na caminhada.
Igualmente todos os atletas classificados na corrida terão acesso ao seu diploma de
participação online.
9- Desclassificação
Serão desclassificados ou convidados a abando nar a prova por parte da organização
aqueles que:
a) Apresentem mau estado físico;
b) Não apresentem o dorsal bem visível no peito;
c) Não tenham o chip colocado corretamente no sapato;
d) Não cumprem o percurso na totalidade;
e) Não respeitem as indicações da organização;
f) Manifestem comportamento antidesportivo.
De igual modo, as autoridades de segurança obrigarão a ab andonar o percurso,
aqueles que se deslocarem de bicicleta, patins ou outro meio locomotor.
10- Reclamações
As eventuais reclamações deverão ser apresentadas à organização e analisadas de
acordo com as regras da IAAF (Internacional Association of Athletics Federations).
11- Cedência de Direitos de imagem
Ao inscreverem-se, os participantes autorizam a cedência de forma gratuita e
incondicional à Xistarca, Promoções e Publicações Desportivas Lda e ao Sporting CP,
todos os direitos de utilização da sua imagem, captada em fotografias e filmagens no
decorrer do evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacio nais de apoio
e divulgação do evento.
12- Proteção de Dados Pessoais
Os dados pessoais serão processados automaticamente, nos termos aprovados pelo
Regulamento Geral de Proteção de Dados, da União Europeia, pela organização do
evento, entidade responsável pelos dados, destinando-se exclusivamente à prestação
dos serviços necessários à participação no evento em que se inscreve.
O tratamento de dados para comunicação sobre o evento em que se inscreve é
opcional e está sujeito a consentimento espec ífico e expresso no formulário de
inscrição do evento, sempre em conformidade com a Diretiva 95/46/CE de 27 de Abril
de 2016.
É garantido aos participantes, nos termos da mesma lei, o acesso aos seus dados,
podendo solicitar por escrito junto da organização a sua atualização, correção ou
eliminação.
Os dados pessoais recolhidos em função do presente evento serão armazenados pelo
prazo de dois anos e estarão acessíveis de forma gratuita para consulta, retificação ou
eliminação através do email: geral@xistarca.pt
13 – Política de Cancelamento ou Alteração de Inscrição
Não são feitas devoluções do valor de inscrições. No entanto, até 6 dias antes do
evento, o participante poderá ceder o seu dorsal e chip a ou tra pessoa, desde que
solicite essa alteração, bastando para isso enviar email para geral@xistarca.pt com os
dados necessários. Caso o participante não informa a organização de tal situação, a
organização declina qualquer responsabilidade, por qualquer acidente ou dano que o
atleta venha a sofrer.
14- Aceitações
Ao inscreverem-se todos os participantes no evento aceitam o presente regulamento.
O Diretor da Prova
José Abreu

