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Art.º 1 
(Organização, Data e Local) 

O Grupo Desportivo Leões da Agra, com o apoio da Câmara Municipal 
Matosinhos, vai organizar, no dia 12 de julho de 2020, o GRANDE PRÉMIO DE 

ATLETISMO G. D. LEÕES DA AGRA - Corrida/Caminhada solidária.

Art.º 2 
(Programa da Prova)

 O GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO G. D. LEÕES DA AGRA terá o seguinte 
programa:

• Corrida (10 Km) – partida 10.00h
• Caminhada (5 km) – partida às 10.00h

A caminhada, não tem vertente competitiva.

Art.º 3 
                                                                                (Percursos das 

provas)

PERCURSO CORRIDA – 10 Km  

Partida e chegada na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra (frente à 
Escola Secundária da Boa Nova).  

  PERCURSO CAMINHADA SOLIDÁRIA – 5 Km

 Partida e chegada na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra (frente à 

Escola Secundária da Boa Nova).  
  

Art.º 4 
(Participantes) 

Nas diferentes provas poderão participar atletas nacionais federados e não 
federados, bem como organizações  populares  ou escolas.  Os  atletas  estrangeiros  

devem  ser  devidamente credenciados pela respetiva Federação Portuguesa de 
Atletismo. Todos os atletas devem ser portadores de um documento de identificação a 
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fim de poder comprovar as suas idades. Cada atleta só pode participar numa prova e 
no seu próprio escalão. Os atletas menores deverão fazer-se acompanhar uma 

pessoa maior de idade.

Art.º 5 
(Inscrições) 

As inscrições podem ser efetuadas:
• online em www.proevents.pt com pagamento através de transferência bancária 

para o NIB:  000706210023270000293 e envio do comprovativo de pagamento 
para o endereço: Info@proevents.pt 

• através do preenchimento do formulário de inscrição distribuído nos flyers da prova e 

entregues dentro do prazo estipulado na sede do G. D. Leões da Agra - Rua General 
Humberto Delgado, 172 4450-699 Leça da Palmeira. Neste caso o pagamento é 

feito no momento de entrega da inscrição. 

Qualquer questão relacionada  com  as  inscrições  os  atletas  devem  contactar: 

leoes.da.agra@gmail.com ou tel. +351 919 958 367. 

Art.º 6 
(Valores e Períodos de Inscrições) 

Por cada inscrição na caminhada 1€ reverte a favor da Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça. 

Após confirmação da inscrição, não haverá devolução de valores de inscrição, 
sendo apenas permitido a alteração dessa inscrição para outro atleta, desde que 
seja efetuada até à data limite. 

Art.º 7 
(Material Incluído com a Inscrição) 

A   inscrição   incluí   a   participação   na   prova   (dorsal),   seguro   de   acidentes   

pessoais, abastecimentos líquidos, oferta de medalha de finisher para os 
participantes na corrida e de t-shirt técnica alusiva ao evento. 

Corrida 10 Km 10,00 €

Caminhada 5 Km 5,00 €

mailto:Info@proevents.pt
http://www.leca-palmeira.com/
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Art.º 8 
(Seguro 
Desportivo) 

A organização contratualiza os seguros obrigatórios, conforme o Decreto-Lei n.º 10/2009 de 

12 de janeiro, para este tipo de prova, estando o seu prémio incluído no valor da inscrição. 
O pagamento da franquia do seguro, em caso de acidente, é da exclusiva responsabilidade 

dos atletas. 

A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento em 
tempo oportuno para ativar o seguro. 

Os  atletas  não  federados  assumem  a  responsabilidade  pela  sua  participação,  
devendo assegurar-se que não têm qualquer contra indicação médica para a 

prática da corrida em competição. 

Art.º 9 
(Acompanhamento e Policiamento da 
Prova) 

A prova terá o acompanhamento da PSP e Bombeiros locais, para disciplinar o 

trânsito e salvaguardar a integridade física dos atletas. 

Art.º 10 
(Júri da Prova) 

O júri da prova é da inteira responsabilidade da organização. 

Art.º 11 
(Desclassificação de atletas) 

Serão desclassificados todos os atletas que no decorrer da prova prejudiquem outros 

atletas, ou não respeitem o percurso. A desclassificação dos mesmos é da 

competência dos fiscais do percurso, juízes de partida e chegada. 

Art.º 12 
(Secretariado) 

Os dorsais podem ser levantados no sábado, dia 11 de julho, das 15 às 19 horas, na 

Salão Paroquial de Leça da Palmeira (anexo à igreja) e no dia da prova, no 
secretariado, situado junto à Escola Secundária da Boa Nova, na Avenida dos 

Combatentes da Grande Guerra 425, Leça da Palmeira, junto à meta, entre as 08:00 
e 09:30 horas. 

Art.º 13 
(Classificações) 
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A  caminhada  não  tem  caráter  competitivo.  Na corrida de 10km haverá  
classificações individuais com prémio para os cinco primeiros atletas em cada 

escalão. Coletivamente, serão atribuídas taças às cinco primeiras equipas, saindo 

vencedora a equipa que obtiver menor número de pontos no somatório dos 4 primeiros 

classificados de cada equipa na classificação geral, independente do escalão e género. Em 

caso de empate sairá vencedora a equipa que tiver o quarto atleta melhor 
classificado.  

Art.º 14 
(Reclamações ou 
Protestos) 

Qualquer reclamação ou protesto, têm que ser  apresentada por escrito, 
obrigatoriamente feito em papel timbrado do clube, ao júri da prova, até 10 minutos 

após o final da mesma, juntando  a  quantia  de  100  Euros,  a  qual  será  devolvida  
se  o  protesto  for  considerado procedente. 
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Art.º 15 
                      (Troféus) 

Os troféus a atribuir na prova dos 10km são os que constam das tabelas seguintes, 
não havendo lugar à acumulação de prémios. 

Troféus Individuais Masculinos 

Troféus Individuais Femininos 

Classificaçã
o

Geral Séniores
(≤39)

Veterano 
1 

(40/44)

Veterano 
2 

(45/49)

Veterano 
3 

(50/54)

Veterano 
4 

(55/59

Veterano 
5 

(≥60)1º Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu
2º Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu
3º Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu
4º Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu
5º Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu Troféu

Classificaçã
o

Geral Séniores
(≤39)

Veterano 
1 

(40/49)

Veterano 
2 

 (≥50)1º Troféu Troféu Troféu Troféu
2º Troféu Troféu Troféu Troféu
3º Troféu Troféu Troféu Troféu
4º Troféu Troféu Troféu Troféu
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Troféus Coletivos 

5º Troféu Troféu Troféu Troféu

Classificaçã
o

Geral
(4 atletas)

 Equipa mais 
numerosa

Equipa com mais 
mulheres

1º Troféu Troféu Troféu
2º Troféu
3º Troféu
4º Troféu
5º Troféu
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Art.º 16 
(Reclamação dos 
Prémios) 

O direito aos prémios prescreve com o encerramento da prova, coincidente com a 

última entrega de prémios. 

Art.º 17 
(Direitos de Imagem e Proteção de Dados) 

A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza 

aos organizadores da prova a: 

−  Cedência dados pessoais à plataforma de inscrições da EventSport; 

−  Cedência  dos  dados  pessoais  à  EventSport  para  efeitos  de  divulgação,  promoção  de 

futuros eventos; 
−  Cedência de dados pessoais à seguradora da prova para realização seguro desportivo; 

−  Gravação de imagens total ou parcial da sua participação na mesma, pressupõe também a 

sua  concordância  para  que  a  organização  possa  utilizar  a  imagem  do  

atleta  para  a promoção e difusão da prova em todas as suas formas (rádio, 
imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de comunicação 

social, etc.) e cede todos os direitos à sua exploração comercial e publicitária que 
considere oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, a receber qualquer 

compensação económica. 

O presente regulamento constitui título bastante para conferir autorização para o 

tratamento dos meus dados pessoais no âmbito das ações de marketing da referida 
organização, sendo a sua base jurídica contratual. Os dados pessoais cujo 

tratamento se autoriza pela presente declaração não poderão servir para 
quaisquer fins de comercialização direta ou outros de natureza  comercial,  
incluindo  a  definição  de  perfis  ou  para  quaisquer  outras  decisões 

automatizadas  e  poderão  ser  objeto  de  portabilidade  nos  termos  do  art.º  
20.º  do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). A Organização, 

compromete-se, no âmbito dos Programa de Marketing, a cumprir o disposto na lei de 
Proteção de Dados, bem como nas  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demais legislações aplicáveis. 
Mais declaramos, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22.º 

do RGPDados (EU)2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril ter tomado 
conhecimento dos seguintes direitos que me assistem relativamente aos meus dados 

pessoais constantes da referida Base de Dados: Retirar o meu consentimento 
relativamente ao tratamento efetuado dos meus dados pessoais; Opor-se à 

continuação do tratamento dos meus dados pessoais; Solicitar ao responsável pelo 
tratamento dos meus dados pessoais o acesso aos mesmos, bem como a respetiva 

retificação ou apagamento, incluindo o exercício do “direito a ser esquecido”; Ser 
informado(a), e pedido, sobre as finalidades do tratamento, as  categorias  de  dados  

envolvidos,  a  identidade  dos  destinatários  a  quem  tenham  sido divulgados e o 
período de conservação dos meus dados pessoais; Ser informado(a) sobre quais 

os dados pessoais em fase de tratamento e quaisquer informações disponíveis sobre 
a origem desses dados, por via eletrónica, caso não seja o presente documento; O 

direito de consulta,   acesso,   retificação,   atualização   ou   eliminação   dos   
meus   dados   pessoais disponibilizados no âmbito dos registos, mediante 

comunicação, para o efeito, por correio eletrónico enviado para a organização. 

Art.º 18 
(Casos Omissos) 

Todos os casos omissos neste Regulamento serão apreciados pela pela Organização, 
com base no Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de 

Atletismo.

Art.º 19 
(Cancelamento da Prova) 

O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à 
organização, como sejam,  catástrofes  naturais,  greves,  manifestações,  

impossibilidade  de  usar  as  vias  de circulação de trânsito, impossibilidade de usar 
telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. Nestes casos a 

organização reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à data prevista para a 
realização do evento emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas 

resultantes da gravidade do cancelamento. 

Leça da Palmeira, 10 de fevereirode 2020 
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