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CORRIDA DAS LEZÍRIAS 2020 
 

Condições de Participação 
 

1. DESIGNAÇÃO 
 
A. Corrida das Lezírias 2020 
B. Minicorrida - Passeio Ribeirinho 
C. Corridinha 

 
2. ORGANIZAÇÃO 

 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - Divisão de Desporto e Lazer  
Serviços técnicos - XISTARCA 

 
3. DATA / HORA 

 
A. 01 de março de 2020 - 10h00 
B. 01 de março de 2020 - 10h10 
C. 01 de março de 2020 - 10h10 

 
4. PARTICIPAÇÃO 

 

Podem participar atletas em representação de clubes ou individualmente, federados ou 
não federados. 

 

5. DISTÂNCIAS 
 
A. 15.5 Kms- percorridos em asfalto, calçada e terra batida 
B. 5 Kms - piso betuminoso 
C. 1 - 400 metros e 2, 3 - 800 metros 

 
6. PERCURSO 

 

A. Partida de Vila Franca de Xira na Estrada Nacional N.º 10 junto ao Parque Urbano de 
Vila Franca de Xira, Largo 5 de Outubro, Rua 1º Dezembro, Rua Serpa Pinto, Largo 
Marquês de Pombal, Rua do Curado, Rua Joaquim Pedro Monteiro, acesso à Ponte 
Marechal Carmona, E. N. 10 à direita para a Lezíria, efectuando um circuito de 9 Km e 
regressando pelo mesmo percurso, sendo a chegada no Parque Urbano de Vila Franca 
de Xira; Em caso de condições meteorológicas adversas um novo percurso será 
planeado. 
B. Partida no Parque Urbano de Vila Franca de Xira, em frente sempre pelo passeio 
pedonal ribeirinho até Alhandra (junto à Piscina do Alhandra Sporting Clube) e regresso 
ao Parque Urbano de Vila Franca de Xira; 
C. 1, 2 e 3 - Circuito no Parque Urbano de Vila Franca de Xira. 

7. ESCALÕES 

Prova A - 15,5 Kms 

Jun. e Sen. F - 18 a 34 anos  

Vet. 1 F - 35 a 44 anos 
Vet. 2 F - + de 45 anos  
 

Jun. e Sen. M - 18 a 34 anos  
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Vet. 1 M- 35 a 39 anos 
Vet. 2 M- 40 a 44 anos 
Vet. 3 M- 45 a 49 anos 
Vet. 4 M- 50 a 54 anos 
Vet. 5 M- 55 a 59 anos  
Vet. 6 M- + de 60 anos 

 

Prova B 
A prova é aberta a participantes com mais de 10 anos (2010), à data da prova, desde 
que acompanhadas pelo/a encarregado/a de educação. 

 

Prova C 
1. Benjamins A - 2011 a 2013 numa distância de 400 mts 
2. Benjamins B - 2009 a 2010 numa distância de 800 mts 
3. Infantis - 2007 a 2008 numa distância de 800 mts 

 

8. ABASTECIMENTOS 
 
A. Postos de abastecimento líquidos e sólidos aos 5 e 10 Kms e no final da prova 
B. Posto de abastecimento líquido e sólido no final da prova. 
C. Posto de abastecimento líquido e sólido no final da prova. 

 

9. CRONOMETRAGEM DOS TEMPOS 
 
A cronometragem da prova será efetuada através de chips no pé. 
O uso incorrecto do chip implica não aparecer na classificação oficial da prova. 

 

10. DESQUALIFICAÇÕES 
 
Reserva-se à organização o direito de retirar qualquer atleta que apresente sinais de 
debilidade física, que não cumpra na íntegra o percurso estipulado, que não tenha dorsal 
e chip, que esteja a utilizar indevidamente o dorsal ou o chip de outro atleta, e que 
apresente comportamento anti-desportivo perante os outros atletas e a elementos da 
organização. 

 
11. SEGURO 

 

O evento está abrangido por um seguro de acidentes pessoais, mas o/a participante ao 
inscrever-se em qualquer uma das provas, declara que se encontra apto para a 
realização da mesma. A organização declina toda e qualquer responsabilidade dos 
danos que os participantes ou terceiros possam causar ou sofrer durante a realização 
do evento. 

 
12. INSCRIÇÕES 

 

Todos os participantes, ao fazer a inscrição, aceitam o presente regulamento e em caso 
de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, deve informar a 
organização. 

 
XISTARCA 
www.xistarca.pt 
Calçada da Tapada, 
71-A 1349-012 
LISBOA 
Tel. 213 616 160 Fax. 213 616 169 

 

http://www.xistarca.pt/
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Corrida das Lezírias:  
Custo da inscrição até dia 16 de fevereiro de 2020 - 9,00€ / atleta  
Entre: 17/02/20 e 26/02/20 - 11,00€ / atleta 
Entre: 29/02/20 e 01/03/20 - 12,50€ / atleta (no local e horário de levantamento do kit) 

 
Minicorrida –  
Custo da inscrição até dia 16 de fevereiro de 2020: 7,00€ / atleta 
Entre: 22/02/19 e 26/02/19 - 8,00€ / atleta 
Entre: 29/02/20 e 01/03/20 - 10,00€ / atleta (no local e horário de levantamento do kit) 
 

 

Corridinha - Inscrições grátis até 26 de fevereiro de 2020 
 

As inscrições feitas e não pagas no ato de levantamento dos dorsais serão pagas à 
taxa de 12,50€ (15Kms) e 10,00€ (Minicorrida). 

 
Nota: Inscrições ilimitadas - Corrida das Lezírias 
          Inscrições limitadas na Minicorrida 500 atletas e Corridinha 350 atletas 

 

13. SECRETARIADO/ENTREGA DE DORSAIS 
 
O Secretariado será realizado na sexta feira (dia 28) nas instalações da Xistarca entre 
as 13h e as 19h30 e no sábado (dia 29) será realizado no Pavilhão Multiusos em Vila 
Franca de Xira com a sua abertura às 14h30 e encerramento às 19h00. 

 

14. PRÉMIOS E LEMBRANÇAS 
 

Prov
a 

Prémios Lembranças 

 
 

A 

Troféus aos 3 primeiros 
da classificação geral 
masculina e feminina 

Troféus aos 3 primeiros 
por escalão M/F 

Troféus às 3 primeiras 
equipas 

 

 
T-shirt técnica e medalha 

B 
Troféus aos 3 primeiros 

classificados M/F 
T-shirt técnica e medalha 

C 
Troféus aos 3 primeiros 

classificados M/F de cada 
escalão 

T-shirt técnica e medalha 

 

15. CLASSIFICAÇÃO COLETIVA 
 

• A classificação coletiva será apurada com base nos 5 melhores atletas da geral 
absoluta nos 15,5 Kms. 

 

16. DIVERSOS 
 

• Haverá pontos de controlo ao longo do percurso da responsabilidade da organização; 

• Disponibilização de balneários no final da prova; 

• O dorsal deve ser colocado bem visível à frente, caso contrário, poderão ser 

desclassificados. 
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17. CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos serão resolvidos pela organização. 
 

18. 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 específico 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: info@xistarca.pt". 
 

19. SEGURO 
 
Os participantes devidamente inscritos, serão abrangidos por um seguro de acidentes 
pessoais, conforme previsto no Decreto Lei nº 10/2009 (Seguro Desportivo). 
Nota: Em caso de algum acidente dos participantes e que tenham recorrido 
ao SN Saúde, devem comunicar no prazo de 3 dias para geral@xistarca.pt, para 
receberem, preencherem e reenviarem o documento de participação do acidente para 
serem ressarcidos dos custos dessa assistência médica. 
 
 

mailto:info@xistarca.pt

