
CORREPRAIA E MINI- CORREPRAIA 

Regulamento Geral da Prova 

1. A Área de Gestão Desportiva do Clube de Campismo do Conselho de Almada, 

irá realizar no próximo dia 09 de Maio de 2020, pelas 9h30 o CORREPRAIA, num 

percurso compreendido entre  a Praia da Saúde, Fonte da Telha, Praia da Saúde 

num total de 14km. O Mini CORREPRAIA, percurso compreendido entre a praia 

da Saúde, Praia da Morena, Praia da Saúde num total de 7km. 

 

2. A prova terá inicio na Praia da Saúde, ás 9h30, na área adjacente ao Portão da 

Praia do Parque de Campismo do C.C.C.A. 

 

3. A CONCENTRAÇÃO DOS Atletas far-se-á junto à entrada principal do Parque de 

Campismo ( recepção), uma hora antes do início da prova para levantamento 

dos dorsais. 

 

4. A prova destina-se a atletas de ambos os sexos, federados e não federados, 

representantes de Clubes, Associações, Colectividades, Empresas, Comissões 

de Moradores e demais Organizações de Cultura e Lazer bem assim como 

participantes em nome individual. 

Divididos em quatro escalões: 

Seniores- Masculinos e Femininos maiores de 17 anos; 

Juniores- Masculinos e Femininos menores de 18 anos 

O MiniCorrePraia terá 2 escalões Masculino e Feminino. 

 

5. Será obrigatório na ficha de inscrição, colocar Nome, Data de Nascimento e 

Número de Contribuinte. 

 

6. A organização coloca à disposição de todos os Atletas praticantes as suas 

instalações higiénicas, no interior do Parque de Campismo, não se 

responsabilizando por objetos aí deixados. 

 

7. A condição física do Atleta será da sua inteira responsabilidade, no entanto, a 

Organização da prova terá no local meios de apoio médico, estando todos os 

atletas cobertos por seguro desportivo. 

 



8. As inscrições podem ser feitas na receção do Parque de Campismo, na Área de 

Gestão Desportiva, ou ser enviados por correio eletrónico, preenchidas e 

acompanhadas de um comprovativo de transferência bancária. A falta de 

pagamento implica a anulação da inscrição.   Ou no site da Werun em 

www.werun.pt 

 

9.  

 

Contatos: 

Recepção do Parque: Tel.:212902941/ 914854468 

Correio eletrónico: p.costa@ccca.pt 

NIB: 003521430000531223013 

Vice da Área de Gestão Desportiva – Silvia Francisco: 919065609 
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