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II CITYRUN ISCE DOURO 
PENAFIEL 2020  

 
“Atividade com cariz solidário - as receitas revertem a favor da instituição Bombeiros 

Voluntários de Penafiel” 

 
1. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO  

Realiza-se no dia 14 de junho de 2020 (domingo), das 9h30, com partida e 

chegada no Largo Conde Torres Novas (Campo da Feira), junto ao ISCE DOURO. 

 
2. CARATERÍSTICAS 

Será uma corrida de aproximadamente 10 km para atletas de todas as 

nacionalidades, federados e não federados que à data da prova possuam 18 anos e 

uma caminhada com a distância aproximada de 5 km destinada a todas as classes 

etárias e sem fins competitivos.  

  
3. PERCURSOS 

3.1CORRIDA  

O percurso da corrida possui aproximadamente 10 km e desenrola-se nos principais 
arruamentos da cidade de Penafiel, com partida no Largo Conde Torres Novas (Campo 
da Feira), subindo à Av. José Júlio em direção ao tribunal pela mesma Avenida, 
invertendo o sentido, passando na Rua Barão do Calvário, Rua Combatentes da Grande 
Guerra (ambas no jardim dos namorados), Av. Sacadura Cabral, Praça Municipal( 
viragem na praça dos táxis), Largo Nossa Sra. Ajuda, Rua Alfredo Pereira, Rua Dom 
António Ferreira Gomes( desde a saída da anterior até à entrada da caixa de crédito 
agrícola), rua Província Ponte Vedra, subindo na rua junto ao Penafiel Park Hotel até às 
piscinas Municipais, entrando na Rua Lages, até à Rua Dom António Ferreira Gomes, 
seguindo para a entrada do Jardim do Sameiro, Av. Gaspar Baltar ( ir e voltar), seguir 
em direção ao santuário do Sameiro e passar a ponte em direção à Rua Parque, Av. 
Zeferino de Oliveira, Rua S. bartolomeu, Rua Vista Alegre( desde a saída da rua anterior 
até ao cruzamento da próxima rua), Rua Luís Camões, Rua Abílio Miranda (até ao 
estádio), contornar o estádio em direção à Rua de Covas, virar para a Rua do futebol 
Club de Penafiel, Rua do Cedro, Av. Pedro Guedes (desde o fim, da rua anterior), até à 
Rua Direita subindo até à Rua Faião Soares, Rua Bom Retiro, Rua, Rua Fontes Pereira 
de Melo, Rua Eng. Matos desde a rotunda do fim  da rua anterior até à meia lua que dá 
acesso à Rua Vitorino da Costa, voltando à Av. José Júlio em direção ao tribunal, pela 
mesma Avenida, invertendo o sentido, passando na Rua Barão do Calvário, Rua 
Combatentes da Grande Guerra (ambas no jardim dos namorados), Av. Sacadura 
Cabral, Praça Municipal( viragem na praça dos táxis), voltando à  Av. Sacadura Cabral, 
virando para a Rua Joaquim Araújo, Praceta Alegria, subindo na Rua Conde de Ferreira 
entrando de novo na A. Sacadura Cabral até ao Campo da Feira, dando a volta pela 
periferia até ao pórtico das meta situado ligeiramente a meio do mesmo.  
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3.2 CAMINHADA 

O percurso da caminhada é de cerca de 5km e desenrola-se nos principais arruamentos 

da cidade de Penafiel, com partida no Largo Conde Torres Novas (Campo da Feira), 

subindo à Av. José Júlio em direção ao ISCE DOURO pela mesma Avenida, invertendo 

o sentido, passando na Rua Barão do Calvário, Rua Combatentes da Grande Guerra 

(ambas no jardim dos namorados), Av. Sacadura Cabral, Praça Municipal (viragem na 

praça dos táxis), Largo N. Sra. Ajuda, Rua Alfredo Pereira, Rua Dom António Ferreira 

Gomes (desde a saída da anterior rua até à entrada do Jardim do Sameiro), Jardim do 

Sameiro, Rua do Paço, Av. Sacadura Cabral (desde a saída da Rua do Paço) até ao 

Campo da Feira. 

 

 
 

4. ORGANIZAÇÃO 

A organização é da responsabilidade do Departamento de Desporto do ISCE 

DOURO, com a colaboração dos estudantes  José Sá e Paulo Pinto  
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5. INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS 
 

5.1 Preço da inscrição – CORRIDA: 10.00€  

5.2 Preço da inscrição – CAMINHADA: 5€ 

 

As inscrições são feitas através do link www.prozis.pt/cityrundouro2020 ou 

na secretária do ISCE Douro -  Penafiel - Rua Vitorino da Costa, 96 GPS N 41º 12’ 

03,88’’ W  8º 17’ 24,03’’, até à data limite de 09/06/2020. 

 

Os pagamentos podem ser efetuados: 

Diretamente na secretaria do ISCE DOURO - Penafiel - Rua Vitorino da 

Costa, 96 GPS N 41º 12’ 03,88’’ W  8º 17’ 24,03’’ 

6. OFERTAS 

Oferta de medalha de finisher para os participantes da corrida e de t-shirt técnica 
alusiva ao evento nas inscrições da prova principal. A caminhada terá uma t-shirt alusiva 
ao evento.   
Só é garantida t-shirt aos participantes que tenham a inscrição validada (submetida e 
paga) até ao dia 9 de junho de 2020. As inscrições realizadas após esta data ficam 
sujeitas à disponibilidade. 

 
7. LEVANTAMENTO DOS DORSAIS 

Nas instalações do ISCE DOURO, Av. José Júlio 60, 4560-708, Penafiel. 

Coordenadas GPS N 41º 12’ 03,41’’ W 8º 17’ 19,28’’, no dia 13 de junho de 2020 entre 

as 12h00 e as 18h30 e no dia da atividade, a partir das 8h00, até 15 minutos antes do 

começo das provas. 

Os atletas devem ser portadores de alfinetes para colocação dos respetivos 

“dorsais”. 

 

8. ESCALÕES  

CORRIDA:  

• Prova principal – Geral Masculino/Feminino.  

• Prova principal – Veteranos Masculino/Feminino que possuam 40 ou mais 

anos à data da prova.  

• Prova principal – Veteranos Masculino/Feminino que possuam 50 ou mais 

anos à data da prova.  

• Prova principal – Veteranos Masculino/Feminino que possuam 60 ou mais 

anos à data da prova.  

• Na caminhada não existem escalões.  
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9. CLASSIFICAÇÕES 

 CORRIDA:  

• 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º Geral Masculino 

• 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º Geral Feminino 

 

• 1.º, 2.º, 3.º Veteranos M 40 

• 1.º, 2.º, 3.º Veteranos F 40 

 

• 1.º, 2.º, 3.º Veteranos M 50 

• 1.º, 2.º, 3.º Veteranos F 50 

 

• 1.º, 2.º, 3.º Veteranos M 60 

• 1.º, 2.º, 3.º Veteranos F 60 

 
Os escalões são definidos pela idade do atleta à data do evento. 

Os resultados são elaborados e apresentados pela Prozis. 

 

CAMINHADA: não é definida classificação para os participantes da caminhada. 

 
8.  PRÉMIOS  

CLASSIFICAÇÃO  Geral MASCULINO Geral FEMININO 

1.º FINISHER + FINISHER + 

2.º FINISHER + FINISHER + 

3.º FINISHER + FINISHER + 

4.º FINISHER + FINISHER + 

5.º FINISHER + FINISHER + 

 

CLASSIFICAÇÃO  Veteranos M40  Veteranos F40 

1.º FINISHER + FINISHER + 

2.º FINISHER + FINISHER + 

3.º FINISHER + FINISHER + 

 

CLASSIFICAÇÃO  Veteranos M50  Veteranos F50 

1.º FINISHER + FINISHER + 

2.º FINISHER + FINISHER + 

3.º FINISHER + FINISHER + 

 

CLASSIFICAÇÃO  Veteranos M60  Veteranos F60 

1.º FINISHER + FINISHER + 

2.º FINISHER + FINISHER + 

3.º FINISHER + FINISHER + 

 

No dia da prova serão entregues todos os prémios entre as 11:30H e as 13:30H.  

Os prémios não reclamados até às 14h00 do dia 14 de junho 2020 revertem a 

favor do promotor.  

 

*Prémios não acumuláveis.  
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9. PRÉMIOS – SUPLEMENTARES  

• Prémio para primeiro atleta a bater o record da prova que é actualmente 

00:35:19.253; 

• Prémio para o primeiro atleta a passar na meta volante (5Km) e obrigatoriamente 

termine a prova nos 3 primeiros classificados da geral. 

 
10. DURANTE A PROVA 

Existirão no percurso viaturas devidamente identificadas pela organização.  

 
11. INFRAÇÕES  

O atleta é desclassificado da prova, quando:  

• Não cumpre o percurso na sua totalidade;  

• Falsifique qualquer elemento da respetiva inscrição; 

• Não respeite as regras da competição.  

 

12. RECURSO  

Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado, por escrito ao Júri da 

Prova até 10 minutos do termo da corrida, juntamente com a quantia de € 100,00 (cem 

euros), a qual será devolvida se o protesto for considerado procedente.  

 
13. JÚRI  

O ajuizamento da prova é da inteira responsabilidade do promotor.  

 
14. CRONOMETRAGEM  

Realizada através de chip para os inscritos na corrida. Não será realizada 

cronometragem na caminhada.  

 
15. SEGURANÇA  

A prova está abrangida por um Seguro de Responsabilidade civil e Seguro de 

Acidentes Pessoais com as coberturas e capitais no termos da lei. 

 

• Franquia de ativação de seguro: 90 euros. 

 

A ativação do seguro de acidentes pessoais está sujeita a uma franquia de 80€ 

que será suportada pelo atleta que o acionar.  
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16. SAÚDE  

A responsabilidade da inexistência de qualquer indicação médica que impeça a 

prática desportiva é de cada atleta federado ou não federado.  

 
17. ABASTECIMENTO 

A organização providenciará um posto de refrescamento cerca dos 5km e no 

final da prova. 

 
18. COMPORTAMENTO DESPORTIVO  

Os Atletas devem: 

• ser portadores da sua identificação, independentemente de existir qualquer 

reclamação; 

• ocupar sempre a direita da faixa de rodagem, a fim de facilitar o ordenamento da 

restante prova; 

• cumprir integralmente o percurso da prova e não obstruir intencionalmente 

outros atletas; 

• tomar devida nota do seu dorsal, para eventual indicação na chegada em caso 

de inutilização respetiva; 

• recusar assistências não regulamentares; 

• cumprir as indicações da organização da prova; 

• correr com o dorsal que lhe foi atribuído no momento da inscrição; 

• assegurar que se encontram física e psicologicamente aptos a participarem na 

prova em que se inscrevem; 

• evitar fazer lixo no local da prova. 

 
19. DURAÇÃO  

A prova principal e a caminhada terão uma duração máxima de 2 horas.  

 
20. ACEITAÇÃO  

20.1 É reservado à organização o direito de admissão das inscrições.  

20.2 Ao inscreverem-se todos os participantes aceitam o presente regulamento.  

 
21. CANCELAMENTO DO EVENTO  

O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à 

organização. Neste caso 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.  
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22. REGULAMENTO  

Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora de cujas decisões não haverá recurso.  

 
 

  
 


