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NORMAS 

4ª Prova de Atletismo de S. Bernardo 

 

01 - Organização 

O Grande Prémio São Bernardo é uma organização da Câmara Municipal de Alcobaça. 

02. Data/Hora/Local 

 . Data: 27 de Outubro de 2018 

 . Local: Praça 25 de Abril Frente ao Mosteiro de Alcobaça. Existirá um local no recinto 

da prova para guardar qualquer pertence e das 8.00 ás 13.00 estará disponível o pavilhão 

municipal (entrada em frente ao bar das piscinas  municipais) para banhos ou colocação de 

vestuário) 

Caminhada 5.400 Km 

 . Horário: 09H30 

Corrida 10 KM 

 . Horário: 10:30 

03. Percurso/Distancias 

Corrida 10 Km 

. Partida/Chegada, : Frente ao Mosteiro de Alcobaça 

Caminhada 

 . Partida/Chegada, : Frente ao Mosteiro de Alcobaça 

04. Abastecimentos 

No Grande Prémio haverá dois abastecimentos: abastecimento líquido aos 2,5km – 5 km – 7,5 

km e abastecimento líquido e sólido na meta. 

Na caminhada haverá abastecimento na meta.  

05. Duração 

No Grande Prémio terá uma duração máxima de 2 horas, terminando às 12H30, período após 

o qual será restabelecida a circulação automóvel. 

06. Valores e prazos/Modo de Pagamento/Limite de Inscrições 

 a. Os valores definidos no Grande Prémio são: 

  - até 30 de Setembro: 3.00 € sem T-shirt Técnica 

  - até 31 de Setembro: 6.00€ com T-shirt Técnica 

  -  De 1 a 23 de Setembro 5.00€ sem T-shirt Técnica 
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-  De 1 a 23 de Setembro 8.00€ com T-shirt Técnica 

 

 b. Os atletas filiados: 

  -  até 23 de Outubro 3.00€ sem T-shirt Técnica 

-  até 23 de Outubro 6.00€ com T-shirt Técnica 

 c. A caminhada: 

 Sem inscrições 

 C. Inscrição online: 

  - As inscrições devem ser realizadas através do preenchimento de formulário 

próprio na página: http://xistarca.pt 

 A inscrição na corrida é pessoal e intransmissível. 

 

07. Kit do Atleta 

 O kit do atleta da 4ª Prova de Atletismo São Bernardo é composto um chip 
descartável, um dorsal, e ofertas diversas dos parceiros do evento. 

 

 08. Entrega do Kit 

a.  O kit do atleta será entregue nas seguintes datas, horários e locais: 

- Dia 26 de Outubro 2019, sábado: 10h00 às 18hh30 no Posto 
Turismo de Alcobaça 

- Dia 27 de Outubro 2019, domingo: das 8h00 as 9h45 na zona da 
organização do evento (zona do Mosteiro de Alcobaça) 

b. Documentos necessários para a recolha de kit do atleta: 

- Confirmação de inscrição recebida na caixa de e-mail após o 
pagamento 

- Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do 
Cidadão, Carta de Condução) 

 

09. Dorsal de Prova 

 A utilização do dorsal é obrigatória. 

O dorsal oficial deve ser colocado na parte frontal da t-shirt. 

O dorsal é pessoal e intransmissível. 

A organização desqualificará todos os atletas que: 
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•  Não tenham o dorsal devidamente colocado 

•  Utilizem o dorsal de outro atleta 

•  Dobrem ou manipulem a publicidade do dorsal 

Atletas sem dorsal ou sem o dorsal original não serão autorizados a circular no 
percurso e não terão acesso aos brindes. 

10. Chip 

 Todos os atletas inscritos na 4ª Prova de Atletismo São Bernardo terão de utilizar 
o chip fornecido no Kit do Atleta. 

O chip estará colocado no verso do dorsal e encontra-se codificado para o atleta, 
sendo pessoal e intransmissível. O chip é descartável e não terá que ser devolvido 
no final da prova. 

A leitura do chip apenas ocorrerá se este for colocado conforme as instruções. 
Caso o chip seja descolado ou removido pelo atleta, o atleta não terá 
classificação. 

A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados em 
caso de má colocação do chip. 

A organização desqualificará todos os atletas que efetuem a prova com: 

•  mais do que 1 chip 

•  um chip de outro atleta 

•  atletas masculinos com chips de atletas femininos e vice-versa 

 

11. Prémios 

Estará disponível no site do evento um diploma eletrónico de participação para 
todos os atletas, sendo possível efetuar o download do mesmo. 

Serão atribuídos troféus às três primeiras classificadas femininas e aos três 
primeiros classificados masculinos a cortar a meta da 4º Prova de Atletismo de   
São Bernardo (apenas se terá em consideração a classificação geral). 

Será atribuído trofeu aos 3 primeiros classificados nos escalões no ponto 13 e ao 
atleta masculino e feminino com mais idade que terminou a prova 

                                                            Prémios monetários: 
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A classificação por equipas será efetuada pela classificação geral individual, pontuando os 4 

primeiros classificados de cada equipa, vencendo a equipa que totalizar o menor número de 

pontos. - Em caso de empate, vence a equipa que apresentar o atleta melhor classificado.  

12. Condições de Participação 

A participação na corrida está aberta a todos os interessados, sem distinção de 
nacionalidade ou sexo, desde que estejam devidamente inscritos, de acordo com 
o regulamento e dentro do prazo. 

Para a segurança de todos, não será permitida a participação de atletas em 
bicicletas, acompanhados por animais, skates, patins e cadeiras de rodas. A 
organização não aconselha a participação de pessoas com carrinhos de bebé. 

A idade mínima de participação na corrida 10 km é de 18 anos, efetuados até à 
data da prova segundo as regras da FPA – Federação Portuguesa de 
Atletismo para provas com distâncias iguais ou superiores a 10 km. 
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13. Escalões 

 

Escalão Idade 

Sénior (engloba os 
juniores) 

Masculinos e femininos nascidos entre 1984 e 1998 

Master 35 Masculinos e femininos dos 35 aos 39 anos 

Master 40 Masculinos e femininos dos 40 aos 44 anos 

Master 45 Masculinos e femininos dos 45 aos 49 anos 

Master 50 Masculinos e femininos dos 50 aos 54 anos 

Master 55 Masculinos e femininos dos 55 aos 59 anos 

Master 60 Masculinos e femininos dos 60 aos 64 anos 

Master 65 Masculinos e femininos mais de 65 anos 

No dia da prova, os participantes devem ser portadores de um documento de 
identificação (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Carta de Condução) 
no qual conste a sua data de nascimento, para o caso de ser necessário 
confirmar a idade. 

 

14. Comportamentos Anti Desportivos 

A organização desqualificará qualquer atleta que: 
 

- falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição não se 
apresente no local da partida, com o dorsal e o chip da prova 
colocados, em conformidade com os pontos 10 deste regulamento 
-  manifeste mau estado físico 
- não tenha dorsal ou não tenha o dorsal original 
- não leve dorsal na parte frontal da t-shirt e bem visível nos locais 
especificados pela organização 
-  utilize o dorsal de outro atleta 
- dobre ou manipule a publicidade do dorsal 
-  utilize inadequadamente o chip fornecido 
-  utilize mais do que um chip 
-  utilize o chip de outro atleta 
- não cumpra a sinalética colocada pela organização e/ou salte 
barreiras para a partida 
- não cumpra o percurso na sua totalidade 
- não respeite as instruções da organização 
- manifeste comportamento antidesportivo (ex: empurrões e 
obstruções que prejudiquem de forma intencional outros atletas) 
- não respeite os restantes atletas 

15. Reclamações 

As reclamações deverão ser efetuadas de acordo com a normativa 
da International Association of Athletics Federations (IAAF) e da Federação 
Portuguesa de Atletismo (FPA), juntando €100,00 à reclamação. Este valor ficará 
depositado até que se resolva a reclamação apresentada, demorando o tempo 
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necessário para comprovar e consultar os dados apresentados. O valor será 
restituído se a reclamação for justificada. 

Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito em papel timbrado da 
organização, disponibilizado pela mesma, no local do evento. 

 16. Aceitação 

 Ao se inscreverem, todos os participantes aceitam o presente 
regulamento e, em caso de dúvida ou de uma situação não 
contemplada no mesmo, devem informar a organização. 

21.1. Termo de responsabilidade 

3ª Prova de Atletismo São Bernardo 
 
Ao inscreverem-se, todos os participantes declararam estar de acordo com o 
seguinte termo de responsabilidade: 

 

a) Li e estou de acordo com o regulamento do 4ª Prova de Atletismo 
São Bernardo, disponível no site www.adal.pt. 
b) Estou ciente do meu estado de saúde e de estar física e 
psicologicamente capacitado para participar. 
c) Assumo que me absterei de participar no do 4ª Prova de Atletismo 
São Bernardo se as minhas condições de saúde se alterarem após a 
inscrição. 
d) Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor e li as 
especificações da mesma, constantes no regulamento da prova. 
e) Ao participar na 4ª Prova de Atletismo São Bernardo, autorizo, 
gratuita e incondicionalmente, que a Câmara Municipal de Alcobaça, 
ADAL e os parceiros da prova utilizem a minha imagem. Através deste 
instrumento, cedo todos os direitos de utilização da minha imagem, tal 
como captada em fotografias e filmagens que terão lugar durante a 
realização das provas, renunciando ao recebimento de qualquer 
quantia que venha a ser auferida com a sua divulgação em peças 
comunicacionais de apoio. 
f) Participo na 4ª Prova de Atletismo São Bernardo de livre e 
espontânea vontade, isentando a Câmara Municipal de Alcobaça, 
ADAL,  parceiros, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à 
organização do evento de qualquer responsabilidade resultante da 
minha participação no do Grande Prémio São Bernardo, antes, 
durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por 
roubo ou por outras circunstâncias). 
 

Grande Prémio São Bernardo – Equipas 
 

O responsável, ao inscrever os membros da equipa, assume que todos eles 
aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou surgimento de uma 
situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização. 
Estamos de acordo com o termo de responsabilidade e declaramos que: 

http://www.adal.pt/
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a) Lemos e estamos de acordo com o regulamento da 4ª Prova de 
Atletismo São Bernardo, disponível no site www.adal.pt 
b) Estamos cientes do nosso estado de saúde e de estarmos física e 
psicologicamente capacitados para participar. 
c) Assumimos que abster-nos-emos de participar na 4ª Prova de 
Atletismo São Bernardo se as nossas condições de saúde se alterarem 
após a inscrição. 
d) Estamos cientes do teor da apólice de seguro em vigor e lemos as 
especificações da mesma, constantes no regulamento da prova. 
e) Ao participar na 4ª Prova de Atletismo São Bernardo, autorizamos 
gratuita e incondicionalmente a Câmara Municipal de Alcobaça, ADAL 
e os parceiros da prova a utilizarem a nossa imagem. Por este 
instrumento, cedemos todos os direitos de utilização da nossa 
imagem, tal como captada em fotografias e filmagens que terão lugar 
durante a realização das provas, renunciando ao recebimento de 
qualquer quantia que venha a ser auferida com sua divulgação em 
peças comunicacionais de apoio. 
f) Participamos na 4ª Prova de Atletismo São Bernardo de livre e 
espontânea vontade, isentando a Câmara Municipal de Alcobaça, 
ADAL, parceiros, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à 
organização do evento de qualquer responsabilidade resultante da 
minha participação na 4ª Prova de Atletismo São Bernardo, antes, 
durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por 
roubo ou por outras circunstâncias). 

 
Caminhada 
 
Ao inscreverem uma criança, todos os pais, tutores legais e/ou encarregados de 
educação aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou surgimento 
de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização. 
Estou de acordo com o termo de responsabilidade e declaro que: 

a) Li e estou de acordo com o regulamento na 4ª Prova de Atletismo 
São Bernardo, disponível no site www.adal.pt 

b) Estou ciente do estado de saúde do menor a meu cargo e da sua 
capacidade física e psicológica para participar. 
c) Assumo que absterei o menor a meu cargo de participar a 4ª Prova 
de Atletismo São Bernardo se as suas condições de saúde se alterarem 
após a inscrição. 
d) Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor e li as 
especificações da mesma, constantes no regulamento da prova. 
e) Ao participar na 4ª Prova de Atletismo São Bernardo, autorizo, 

gratuita e incondicionalmente, que a Câmara Municipal de Alcobaça, ADAL e 
os parceiros da prova utilizem a minha imagem. Através deste instrumento, 
cedo todos os direitos de utilização da minha imagem, tal como captada em 
fotografias e filmagens que terão lugar durante a realização das provas, 
renunciando ao recebimento de qualquer quantia que venha a ser auferida 
com a sua divulgação em peças comunicacionais de apoio. 

f) Participo na 4ª Prova de Atletismo São Bernardo de livre e 
espontânea vontade, isentando a Câmara Municipal de Alcobaça, ADAL e 
parceiros, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à organização 
do evento de qualquer responsabilidade resultante da minha participação na 

http://www.adal.pt/
http://www.adal.pt/
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3ª Prova de Atletismo São Bernardo, antes, durante e depois da mesma (por 
ex. perda de objetos pessoais por roubo ou por outras circunstâncias). 

 
17. Tratamentos de Dados 
  

Os dados serão processados automaticamente, nos termos aprovados 
pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, pela organização do evento, 
entidade responsável pelos dados, destinando-se a ações de marketing e sempre 
em conformidade com o prescrito na lei nº 67/98 de 26 de Outubro de 1998. 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. 

Caso o participante não queira que os seus dados sejam usados, é-lhes concedida 
a hipótese de não autorizar a cedência dos mesmos, devendo para tal selecionar 
a opção disponibilizada no formulário de inscrição. 

18. Seguros 

Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática 
desportiva. Após a inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente 
preparados para o esforço físico inerente à prova em que irão participar. 

Todos os participantes, sem exceção, devem reunir as condições de saúde 
necessárias à prática desportiva, isentando de quaisquer responsabilidades a 
organização da prova, seus parceiros, apoiantes e órgãos públicos envolvidos. 

A organização da prova assegura aos inscritos um seguro de acidentes pessoais, 
conforme previsto no D.L. 10/2009 (Seguro Desportivo) com um capital de morte 
ou invalidez de 27.087€, despesas de tratamento até 4.335€ e despesas de 
funeral até 2.167€. 

A organização não se responsabiliza por situações que não estejam abrangidas 
por este seguro. 

19.Politica de Cancelamento ou alteração de Inscrições 

Não são feitas devoluções do valor de inscrições. 

No entanto, até dia 31 de Julho de 2018, o participante poderá ceder o seu 
dorsal e chip a outra pessoa desde que solicite essa alteração formalmente, por 
escrito, à organização – xistarca/eventos. Caso o participante não informe a 
organização de tal situação, a organização não será responsável por qualquer 
acidente ou dano que este atleta venha a sofrer. 

19. Apoio aos atletas 

A organização dispõe de plataformas para dar suporte às dúvidas dos atletas. 

• Entidade: Xistarca 

• Web: www.adal.pt 

• Email:  

http://www.adal.pt/
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• Telefone:  

•  Telemóvel:  

Contactos disponíveis de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 18h00. 

 

 

 

 

 
 

 

 


