
REGULAMENTO 
XX 12 KM DE SALVATERRA-PROVA PROFESSOR ANTÓNIO LOPES E 2ª MINI CORRIDA 5 K-

PROVA FERNANDO JOSÉ ANDRADE 

1º O ACS - Amigos da Corrida de Salvaterra organizam no dia 29 de Março de 2020, pelas 10,30 

horas, uma corrida pedestre denominada XX 12 Km Salvaterra-Prova Professor António Lopes 

e a 2ª Mini Corrida 5 km. 

2º Poderão participar nos 12 km todos os interessados nascidos  a partir 2001/2002 ,desde que 

gozem de boa saúde e se encontrem com uma preparação física e psíquica apta a esforços 

longos, 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. Para a Mini 5km poderão participar todos os interessados 

nascidos a partir de 2004/2005. 

3º A Organização de acordo com o Dec. Lei nº 146/93 de 26 de Abril, responsabilizar-se-á por 

efectuar o seguro desportivo a todos os participantes, não filiados na F.P.A., ou Inatel. 

4º Estas corridas destinam-se a todos os atletas, federados ou não, no âmbito da corrida para 

todos, tendo os seguintes escalões para os 12 km: MASCULINOS: Juniores e Seniores (18/34); 

M35 (35/39); M40 (40/44); M45 (45/49); M50 (50/54); M55 (55/59); M60 (60/64); M65 (65 ou 

mais); FEMININOS: Juniores e Seniores (18/34); VFI (35/39); VFII (40/44); VFIII (45/49); VFIV (50 

anos ou mais). Para a Mini 5 k: Aos 3 primeiros atletas masculinos e ás 3 primeiras atletas 

femininas. 

5º A partida é em simultâneo e será às 10,30h, o percurso tem 12.000 mts e 5.000 mts sendo 

os 12 km medição oficial CNEC: 

6º Condições de inscrição: as inscrições só serão aceites se forem feitas na plataforma on-line 

da XISTARCA www.xistarca.pt. Ou enviadas por escrito e acompanhadas do respectivo 

pagamento, para ACS -Amigos da Corrida de Salvaterra, Bairro Chesal, 64 – 2120-052 

Salvaterra de Magos telefone 263 505 890, (e-mail acssalvaterra@sapo.pt). 

- No acto da inscrição cada atleta terá de pagar até 2 de Março de 2020 –  9,00€ 

- De 3 a 24 de Março de 2020 terá de pagar………………………………………… - 10,00€ 

- Última hora terá de pagar ……………………………………………………………… - 12,00€ 

Para a Mini 5 k 

- No acto da inscrição cada atleta terá de pagar até 2 de Março de 2020 -   7,50€ 

 -  De 3 a 24 de Março de 2020 terá de pagar ……………………………………..  -   8,50€ 

- Última hora terá de pagar ………………………………………………………………  -  10,00€ 

- Inscrições limitadas para os 12 km a 500 atletas, para a Mini 5k limitadas a 150 atletas. 

 

http://www.xistarca.pt/


 

7º Todos os atletas devem de proceder ao levantamento dos dorsais junto do Pavilhão 

Gimnodesportivo Inatel. 

8º Banhos quentes para todos no Pavilhão Municipal junto aos Bombeiros e Piscinas 

Municipais. 

9º Os atletas ficam obrigados a manterem-se atrás da linha de partida, na zona do 

aquecimento. 

10º Durante o percurso, a Organização procederá a 1 controlo de passagem. 

11º Se o estipulado nos pontos 6 e 7 não se verificarem os atletas serão desclassificados. 

12º As classificações serão feitas individualmente em cada escalão e na geral. 

13º Para a classificação por equipas masculinas nos 12 km, contam os quatro  primeiros atletas 

classificados na geral, independentemente do escalão de que façam parte. 

       Para a classificação por equipas femininas nos 12 km, contam as três primeiras atletas 

classificadas na geral individual, independentemente do escalão a que façam parte. 

14ª O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização colocados 

ao longo do percurso. 

15º Só é permitido o abastecimento de água aos atletas nos locais indicados pela Organização. 

16º Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização, dos quais 

não haverá recurso. 

17º A entrega dos prémios termina às 14h do dia 29 de Março de 2020 e só o próprio poderá 

levantar. 

18º As provas terão os seguintes percursos: 

      Para os 12 km: Partida no Largo dos Combatentes, seguindo à direita pela Avenida Dr. 

Roberto Ferreira da Fonseca em direcção à Vala, à direita pelo Largo do Rossio, ladeira da 

Capela Real, Largo dos Combatentes seguindo à direita pela Av Dr Roberto Ferreira da Fonsaca 

em direcção à estrada do Escaroupim com retorno na Palhota em direcção à Vala e Av. Dr 

Roberto Ferreira da Fonseca virando à esquerda junto CCAM e CGD terminando no Largo dos 

Combatentes. 

     Para a Mini 5 Km: Idem até ao km 3,5 na estrada do Escaroupim onde se efectuará o 

retorno em direcção à Av Dr. Roberto Ferreira da Fonseca e seguindo o restante percurso dos 

12 km. 

 

 

 

 



REGULAMENTO 
DA 14ª CAMINHADA-MEXA-SE COMO NÓS 

 1º O ACS-Amigos da Corrida de Salvaterra, levam a efeito a 14ª Caminhada-Mexa-se-como-

nós integrada nos 12 km Salvaterra e Mini 5 k a realizar em 29 de Março de 2020 com partida 

às 10,40h. 

 2º O percurso será o seguinte: Partida dos Largo dos Combatentes, seguindo à direita pela Av 

Dr Roberto Ferreira da Fonseca em direcção à Vala Real passando pelo Cais e Marina, seguindo 

à esquerda pelo valado junto a Vala Real até ao Bico da Goiva junto ao Rio Tejo fazendo aí o 

retorno, seguindo o percurso inverso até ao Largo dos Combatentes. 

 3º Esta Caminhada destina-se a todos os indivíduos masculinos e femininos, cuja condição 

física permita esta caminhada, não havendo limite de idades. 

 4º A partida é simultânea e o percurso terá aproximadamente 5.000 metros, não havendo 

classificações. 

5º Condições de inscrição:  

     Limitada a 200 participantes. As inscrições poderão ser feitas na plataforma on-line da 

Xistarca ou através do ACS-Amigos da Corrida de Salvaterra (acssalvaterra@sapo.pt), ou pelo 

telefone 263 505 890. O Valor da Inscrição será 5€. 

O pagamento será conforme o ponto 6º do Regulamento dos 12 km. 

6º No levantamento dos dorsais, receberão da Organização uma T-Shirt que deverão usar 

durante a caminhada. 

7º Não haverá classificações. 

8º Os prémios a atribuir serão os seguintes:  

    - T-Shirt para todos os inscritos, alusiva á Caminhada. 

    - Àgua. 

    - Barrita energética. 

    - Fruta diversa à chegada. 

    - Outras ofertas possíveis. 

       

 

 


