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DA ESTRADA PARA A PISTA 

2015 
 

REGULAMENTO GERAL DA PROVA 
 
 
A ALL, com o apoio técnico da Xistarca – Promoções e Publicações Desportivas, Lda, pretende levar 
a efeito no próximo dia 4 de julho de 2015, pelas 17:30 horas, a ter lugar na Pista Moniz Pereira, 
uma manifestação lúdica desportiva designada “Da Estrada para a Pista”. 
A Corrida na extensão de 5 km iniciar-se-á às 17:30, correndo 20 atletas por série, no máximo de 
240 participantes. 
 
ESCALÕES 
A corrida destina-se a todos os atletas, federados ou não, em representação individual ou colectiva 
(Escolas, Associações desportivas, etc.), depois de devidamente inscritos, tendo os seguintes 
escalões: 
 

Masculinos:  
Juniores e Seniores (18 a 34 anos);  
Veteranos I (35 a 39 anos);  
Veteranos II (40 a 44 anos);  
Veteranos III (45 a 49 anos);  
Veteranos IV (50 a 54 anos); 
Veteranos V (55 a 59 anos); 
Veteranos VI (60 anos ou mais).  
 
Femininos:  
Juniores e Seniores (18 a 34 anos); 
Veteranas I (35 a 44 anos);  
Veteranas II (45 anos ou mais). 

 
NOTA: As series serão divulgadas na semana anterior ao evento. 
Series VIP para atletas federados e populares com os melhores tempos 
 
NORMAS 
Só poderão participar indivíduos com mais de 18 anos, desde que gozem de boa saúde e se 
encontrem com uma preparação física e psíquica apta a esforços médios, não se responsabilizando 
a Organização por qualquer tipo de consequências negativas provocadas pela sua participação, 
aconselhando os participantes a atestarem a sua condição física pelas vias médicas adequadas. 
 
SEGURO 
1. A organização declina toda a responsabilidade de danos que a participação na Corrida possa 

causar, quer aos próprios participantes, quer a terceiros, foro dos cobertos pela apólice do 
Seguro Desportivo Obrigatório. 
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PRÉMIOS 
Os Prémios a atribuir são os seguintes:  
- troféus aos três primeiros classificados de cada escalão;  
- t-shirt técnica para todos os participantes (de acordo com o stock disponível) ; 
- outras ofertas que a organização venha a angariar para todos os participantes na corrida. 
        
CASOS OMISSOS 
Todos os casos omissos, bem como eventuais protestos, serão resolvidos pelo Júri e pela 
Organização, em conformidade com os regulamentos da IAAF em vigor, não havendo recurso das 
decisões. 
        
INSCRIÇÕES 
1. As inscrições só serão aceites se forem efectuadas online, num formulário existente para o 

efeito em: www.xistarca.pt 
2. O período de inscrições on-line decorre até ao dia 1 de julho de 2015.  
3. As inscrições são limitadas a 250 atletas e terminam assim que se atingir esse número, ou no dia 

1 de julho de 2015, no formato on-line. 
4. Após esta data, as inscrições devem ser realizadas presencialmente nas instalações da Xistarca, 

Calçada da Tapada 71A, no horário normal de funcionamento. 
5. Caso o número máximo de atletas não seja atingido, haverá lugar a inscrições no dia da Prova. 
6. O valor de inscrição 

- 5€ por participante até ao dia 28 de Junho. 
- 7€ por participante de 29 de Junho a 1 de Julho. 

7. Não serão devolvidas taxas de inscrição 
8. Os atletas são responsáveis por verificar se todos os seus dados se encontram corretos nas listas 

de inscritos, entretanto publicadas on-line.  
9. Os clubes são responsáveis por verificar através das listagens de inscritos se todos os seus 

atletas inscritos estão inscritos com o nome oficial do clube. O nome do clube tem de ser 
coincidente para todos os atletas para poderem ser considerados da mesma equipa. 

 
 

CONTACTOS 
Para mais informações deverá contactar (Direcção do Desporto da Fundação INATEL):  
Tel. 213 616 160 
E-mail: geral@xistarca.pt 
 
SECRETARIADO E DORSAIS 
1. O Secretariado funcionará no sábado, dia 4 de julho de 2015, das 16h30 às 20h00 em local a 

indicar pela organização, na Pista Moniz Pereira. 
2. Todos os atletas devem de proceder ao levantamento dos dorsais, no Secretariado no período 

indicado. 
3. Os dorsais dos atletas serão entregues mediante a apresentação de documento comprovativo 

da inscrição. 
 
 
 
 
 
 

http://www.xistarca.pt/
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CLASSIFICAÇÕES  
1. As classificações serão realizadas através de sistema electrónico, sendo distribuído um chip a 

cada atleta. 
2. As classificações “Da Estrada para a Pista” serão feitas individualmente em cada escalão e na 

geral. 
 
SANÇÕES 
1. Os participantes obrigam-se a seguir as indicações dos elementos da organização na zona de 

partida e ao longo da prova. 
 
2. Serão automaticamente desclassificados da prova todos os concorrentes que: 

a) Não cumpra o presente regulamento; 
b) Não efetuem o controlo de partida; 
c) Não cumpram o percurso na totalidade; 
d) Não levem o dorsal ao peito, bem visível, durante toda a prova; 
e) Corram com o dorsal de outro concorrente e chip; 
f) Não corram com o chip, colocado nos ténis, durante toda a prova; 
g) Não respeitem as instruções da Organização. 
h) Todo o atleta que utilize meios ilícitos para obter vantagem em relação a outros, será 

automaticamente desclassificado. 
 
ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 
Todos os participantes, pelo facto de tomarem parte nesta corrida, aceitam este regulamento. 

 
 
 
 
 
A Organização da Prova 
O Director Técnico da Corrida  

   


