
 

 

 



 

 

 

 

 

A Associação Phoenix Evorun, em parceria com a Melsport 

e o Município de Melgaço organizá um evento solidário, a 

reverter em função da Associação "Vencer o Autismo".  

 

"Não te deixes ultrapassar pelo Autismo", é mais que uma 

corrida, trata- se de um conceito inovador em Portugal que 

certamente agradará tanto aos participantes bem como à 

plateia.  

 

A prova propriamente dita, terá um limite de 25 voltas 

(10Km) em que a cada volta superada de cada participante 

contribuirá para a causa em questão.  

 

Desafia-te!!! 

 

Junta-te a nós, sai da tua zona de conforto e mostra que és 

capaz de "Não te deixar ultrapassar pelo autismo"! 
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1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

1.1. Idade de participação na prova 

Na prova a idade mínima para participação é de 18 anos, com excepção da caminhada e 
da prova kids, devendo estes, neste último caso, apresentar a autorização de participação 
assinada pelo encarregado de educação. 

A caminhada é aberta a todo público, mas os menores de 14 anos terão que ir 
acompanhados por um adulto e após preencherem o respetivo termo de responsabilidade. 

 

1.2. Inscrição regularizada 

A inscrição na prova corrida/ caminhada solidária "Não te deixes ultrapassar pelo autismo", 
pressupõe a total aceitação das regras aqui estabelecidas e proceder ao pagamento da 
respetiva taxa de inscrição dentro do prazo. 

 
1.3. Condições físicas 

A inscrição na prova corrida/ caminhada solidária "Não te deixes ultrapassar pelo autismo", 
pressupõe a total aceitação das regras aqui estabelecidas: 

� Estar consciente das distâncias e dificuldades específicas da corrida e de se 
encontrar adequadamente preparado fisicamente e mentalmente; 

� Saber gerir os problemas físicos ou mentais decorrentes de uma fadiga extrema, os 
problemas digestivos, as dores musculares e articulares, as pequenas lesões, etc. 

 
1.4. Colocação dorsal 

O número do atleta é pessoal e intransferível e deverá ser usado à frente do corpo, à altura 
do peito, e sempre visível. Em caso de desistência, desclassificação ou barramento horário 
o atleta é obrigado a entregar o dorsal à organização, sem prejuízo do mesmo ser devolvido 
no final da prova (na meta ou secretariado). 

O nome e o logotipo dos patrocinadores não podem ser modificados ou escondidos. 

Não serão admitidas trocas, vendas, cedências ou outras entre atletas, do dorsal. 

 
1.5. Regras conduta desportiva 

O comportamento inadequado, como seja, o recurso de linguagem ofensiva, a agressão 
verbal ou física, em todo o evento, poderá ser punido. Os graus de penalização podem ser: 
advertência, desqualificação, expulsão e consequente proibição de inscrição em eventos 
posteriores. 

O recurso de linguagem ofensiva, a agressão verbal nas redes sociais, blogs ou páginas da 
prova corrida/ caminhada solidária "Não te deixes ultrapassar pelo autismo, "será punido 
com a proibição de inscrição no evento e em eventos posteriores e bloqueio nas redes 
sociais. 



 

 

Os responsáveis da organização da prova corrida/ caminhada solidária "Não te deixes 
ultrapassar pelo autismo", reserva-se o direito de excluir da corrida, mesmo antes do seu 
início, qualquer participante que, através do seu comportamento, condicione a gestão ou o 
bom funcionamento do evento.  

Qualquer atleta que for recriminado ou mesmo expulsado do evento, devido a má conduta 
desportiva, não será reembolsado. 

 
1.6. Comunicação/ contato com a organização 

Qualquer contato com a organização deverá ser efectuado pelo formulário de contacto 
existente na página https://www.prozis.com/pt/pt/evento/corrida-caminhada-solidaria-nao-
te-deixes-ultrapassar-pelo-autismo ou através do email: phoenixevorun@gmail.com. 

 

2. PROVA 
 

2.1. Organização 

A prova corrida/ caminhada solidária "Não te deixes ultrapassar pelo autismo" é organizada 
pela ASSOCIAÇÃO PHOENIX EVORUN, em parceria com a Melsport E.M. e o Município 
de Melgaço e será realizada no dia 01 de setembro em Melgaço, independentemente das 
condições climatéricas do dia, desde que a organização entenda que não oferece risco aos 
participantes. 

 
2.2. Apresentação da prova 

A prova corrida/ caminhada solidária "Não te deixes ultrapassar pelo autismo" é constituída 
por: 

� 10 km 
 

� 800/ 400 m (kids) 
 
� Caminhada (+/-) 8 km  

Para a atividade principal contamos com a presença de dois atletas profissionais de 
atletismo que não só vão apadrinhar esta iniciativa como vão "competir" com todos aqueles 
que tiverem coragem para abraçar este desafio. O Miguel Ribeiro do Club de atletismo 
Olímpico Vianense e a Diana Almeida do Sporting Club de Portugal prometem não facilitar 
e tornar este evento num magnífico espetáculo desportivo e muito competitivo!  

� A prova propriamente dita, terá um limite de 25 voltas e cada volta superada de 
cada participante contribuirá para a causa em questão; 
 

� A prova terá uma divisão da prova masculina e feminina, no entanto ambos partem 
com o Miguel Ribeiro e a Diana Almeida inicialmente, mas nenhum participante os 
poderá ultrapassar pois a penalização é a exclusão da prova; 

 
� O ritmo inicial será de 6,00 minutos/km, aumentando na 2.ª volta para 5,50 

minutos/km e 5,40 minutos/km na 3.ª volta e aí por diante até à 15.ª volta em que 
se atinge os 3,30 minutos/km e a partir de aí o Miguel Ribeiro e a Diana Almeida 
correrão de forma livre. Ou seja todos partirão juntos mas serão eliminados 



 

 

posteriormente se e quando o Miguel Ribeiro e a Diana Almeida os apanhar com 
uma volta de avanço pois o ritmo vai aumentado de volta para volta; 

 
� Cada volta completa é multiplicada por 0.20€ de contributo para a Associação 

Vencer o Autismo; 
 
� Sempre que um atleta é eliminado, é obrigado a dirigir-se para o exterior da pista, 

onde vão estar controladores espalhados que procederão ao double check, 
marcarão no dorsal o número de voltas completas e entregarão um cartão de 
felicitação com o número de voltas conseguidas para o contributo pessoal; 

 
� Apesar da prova ter um cariz solidário, existirá um pódio simbólico para os 3 

primeiros atletas. 
 
� https://www.youtube.com/watch?v=qvdC1IV631Y&feature=share&fbclid=IwAR0xsJ

-uv9oN0Rh54wi8bgMIMacnl1DgI07gA4mu1RKJ6tfb0Z7NM_a_rpY 
 
 

2.3. Programa/ Horário 

A prova de 10 km, tem início às 09.30 horas e vai realizar-se na pista de tartan do complexo 
desportivo de Melgaço (centro de estágios). 

A caminhada de (+/-) 8 km, tem início às 09.45 horas e vai percorrer os magníficos trilhos 
pelas margens do rio Minho.  

A prova kids de 800 m (para jovens até 16 anos)/ 400 m (para jovens até 12 anos), tem 
início às 09.15 horas e também vai realizar-se na pista de tartan do complexo desportivo de 
Melgaço (centro de estágios). 

 

O limite de participantes para a prova de 10 km é de 200 atletas e de 200 para a caminhadas 
(não havendo limite para a prova kids).  

Haverá reforços alimentares (líquidos e sólidos) no final das provas. 

Se a organização o entender e a segurança dos participantes o justificar, poderão ser 
alterados os percursos previamente estabelecidos para as respetivas provas. 

Os participantes devem estar devidamente preparados com, pelo menos, uma hora de 
antecedência, devidamente equipados e aptos a participar na corrida.  

A organização não atrasará as partidas por atrasos dos atletas, pelo que, poderão iniciar a 
prova com o atraso máximo de 5 minutos, após este, serão desclassificados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domingo 01 setembro 2019 

07:30 – Abertura do secretariado 

09:00 – Encerramento do secretariado 

09:15 – Partida kids 

09:30 – Partida 10 km 

09:45 – Partida caminhada 

12:00 – Confraternização 

 

2.4. Secretariado 

O secretariado (entrega de dorsais) funcionará no complexo desportivo de Melgaço (centro 
de estágios). 

Ao levantar o dorsal será necessário apresentar um documento que identifique o titular do 
dorsal. 

Se forem levantar vários dorsais, terão que levar uma listagem com os números do B.I. (ou 
o numero de outro documento com que se inscreveu), para poder recolher os dorsais, para 
evitar trocas, má-fé e até brincadeiras de alguns participantes.  

Também há a possibilidade de levantar todos os dorsais de uma equipa, mas para isso os 
interessados devem enviar um email à organização a solicitar esse pedido.  

Os horários apresentados são estimados pela organização face ao decorrer da prova, 
podendo ser alterados durante o evento se assim se justificar 

 
2.5. Penalizações/ desclassificações 

A direção de prova e responsáveis dos postos de controlo são responsáveis pela aplicação 
das regras deste regulamento, e como tal estão autorizados a aplicar as penalizações e 
desclassificações nas seguintes situações: 

� Não cumpra o regulamento; 
 
� Não prestar assistência a um participante que esteja a necessitar de ajuda; 

 
� Partilhar o dorsal com outra pessoa durante parte ou na totalidade do percurso; 

 
� Falta gravosa ao respeito para a organização ou outros participantes (agressão ou 

insulto); 
 

� Desobedecer às medidas de segurança indicadas pela organização; 
 
� Atirar lixo para o chão e/ou danificar o meio ambiente; 

 
� Não leve o dorsal visível; 

 
� Destruir ou alterar propositadamente qualquer elemento natural (muros, plantações, 

sinalética, marcações, etc.) ao longo do percurso.  



 

 

 

2.6. Responsabilidades perante o atleta/ participante 

O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas consequências 
decorrentes da participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de 
qualquer natureza. Fica a organização, bem como quaisquer dos envolvidos na organização 
da prova, isentos da responsabilidade. 

A inscrição nas provas implicará total aceitação do presente regulamento. 

 
2.7. Seguro desportivo 

A organização dispõe dos seguros obrigatórios, conforme Decreto-Lei próprio, 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. Em caso de acidente, o participante 
deverá contactar a organização com a maior brevidade possível, pelo que a organização 
não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento em tempo oportuno 
para activar o seguro. 

 
3.  INSCRIÇÕES 

 
3.1. Processo inscrição (local, página web, método de pagamento) 

O registo quer de pré-inscrição ou inscrição, consoante a prova e modalidade de processo 
de inscrição, deverá ser efectuado através do formulário específico (não serão aceites pré-
inscrições por email ou telefone), que estará disponível a partir das 00h00m do dia 01 de 
maio de 2019. 

� Efetuar corretamente a inscrição em: https://www.prozis.com/pt/pt/evento/corrida-
caminhada-solidaria-nao-te-deixes-ultrapassar-pelo-autismo; 
 

� A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade do participante, inclusive 
para efeitos de seguro; 

 
� Será emitida uma referência multibanco pelo que deve efetuar o pagamento do valor 

indicado no prazo estipulado; 
 

� O ato da inscrição pressupõe a total aceitação deste regulamento; 
 
� A inscrição é anulada automaticamente caso o pagamento não seja efetuado no 

prazo indicado, perdendo consequentemente a vaga;  
 
� O atleta tem que confirmar na lista de inscritos a sua situação, se a sua inscrição 

está validada;  
 
� As inscrições encerram às 00.00 horas do dia 30 de agosto de 2019;  

 
� Para alterações de inscrições, enviar um email à organização: 

phoenixevorun@gmail.com.  
 
 
 



 

 

3.2. Valores e Períodos de Inscrição 

O período de inscrições decorre de 1 de Maio de 2019 até 30 de agosto 2019 (ou até 
esgotarem as vagas). 

A partir do dia 26 de agosto de 2019 o preço acresce em 2,00€. 

� Prova – 10,00€  
 

� Caminhada – 5,00€  
 
� Prova kids – gratuita  
 

3.3. Condições devolução do valor de inscrição 

Como esta prova tem um cariz solidário, a organização reserva-se o direito de não devolver 
o dinheiro da inscrição dos atletas já confirmados, mesmo que estes antecipadamente 
saibam que não vão comparecer no dia do evento. 

 
3.4. Material incluído com a inscrição 

 
� Dorsal; 

 
� T-shirt alusiva ao evento;  
 
� Reforços alimentares no final da prova;  
 
� Seguro desportivo, seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil; 
 
� Banhos de água quente, para todos os participantes.  

 

3.5. Aceitação do regulamento e ética na competição 

A inscrição no evento pressupõe a aceitação, por parte do atleta, deste regulamento. 
Qualquer atleta deve ter um comportamento exemplar e de fair-play para com todos os 
envolvidos na competição, não só com os adversários, bem como com os elementos da 
organização e juízes-árbitro. Deve também abster-se de utilizar substâncias, grupos 
farmacológicos e métodos destinados a aumentar artificialmente as suas capacidades 
físicas. De qualquer forma, qualquer participante deve obrigatoriamente passar por qualquer 
controlo antidopagem, se para isso for solicitado. 

 
3.6. Casos omissos 

A organização poderá, sempre que entender, atualizar este regulamento, de acordo com as 
necessidades, até à data limite de inscrições.  

 
 
 
 
 
 



 

 

4. INFORMAÇÃO 
 

4.1. Respeito pela Natureza 

O atleta é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros e resíduos naturais 
(mesmo que biodegradáveis), ou não naturais, provenientes de géis, barras e/ou outros. 
Deverá depositar os resíduos no abastecimento mais próximo, ou transportá-lo até à linha 
da meta 

 
4.2. Direitos de Imagem e Publicidade 

A entidade organizadora reserva-se ao direito exclusivo da exploração da imagem da prova 
corrida/ caminhada solidária "Não te deixes ultrapassar pelo autismo" e de audiovisuais 
fotográficos e jornalísticos do evento.  

Qualquer projeto ou suportes publicitários produzidos para publicação devem obter o prévio 
consentimento da organização.  

É obrigatório o uso do material publicitário fornecido pela organização, (peitoral, 
autocolantes, etc.) e, modificar, dobrar ou ocultar o material publicitário será alvo de 
penalização. 

A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza 
aos organizadores da prova à gravação 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. 

 
4.3. Proteção de Dados 

Os dados dos participantes indicados no formulário de inscrição serão registados pela 
entidade organizadora e para efeitos de processamento no evento nomeadamente, 
seguradora, lista de inscritos, notícias e classificação.  

Todos os participantes podem exercer o seu direito de acesso, retificação ou anulação dos 
seus dados pessoais, enviando um e-mail para phoenixevorun@gmail.com.  

A organização não irá rectificar quaisquer tipos de dados após um mês da realização do 
evento. A inserção destes é da exclusiva responsabilidade do atleta, pelo que, este tem que 
verificar se estes estão em conformidade, antes e depois da realização da prova. 

 
4.4. Modificações 

Estas regras podem ser editadas, alteradas ou melhoradas a qualquer momento pela 
entidade organizadora, sem aviso prévio. O facto de realizar a sua inscrição implica a 
aceitação do presente regulamento. 

 

4.5. Outros 

A organização decidirá sobre todos os assuntos relacionados com o evento e que não foram 
objeto de regulamentação ou sobre más interpretações do presente regulamento. 



 

 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

5.1. Comunicação 

Como Considera-se o meio oficial de comunicação e informação da prova corrida/ 
caminhada solidária "Não te deixes ultrapassar pelo autismo", o site 
https://www.prozis.com/pt/pt/evento/corrida-caminhada-solidaria-nao-te-deixes-
ultrapassar-pelo-autismo e a página oficial do evento no Facebook. 

O atleta deve consultar periodicamente o site para se manter informado acerca de 
novidades ou possíveis alterações das provas e do respetivo regulamento, bem como para 
consultar ou confirmar inscrições. 

 
5.2. Contactos: 

E-mail: phoenixevorun@gmail.com 

Facebbok: https://www.facebook.com/PhoenixEvoRun/ 

 
5.3. Para outras informações consulte o site: 

https://www.prozis.com/pt/pt/evento/corrida-caminhada-solidaria-nao-te-deixes-
ultrapassar-pelo-autismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO RESPONSABILIDADE 

Prova corrida/ caminhada solidária "Não te deixes ultrapassar pelo autismo" 

Autorização de participação para menores de 18 anos 

Eu,__________________________________________________________________, portador 
do BI/CC nº_____________________, na qualidade de _________________________ (pai/mãe 
ou tutor legal), declaro para todos os efeitos legais que li e entendi o regulamento da Prova 
corrida/ caminhada solidária "Não te deixes ultrapassar pelo autismo". 

E que AUTORIZO o menor _______________________________________________, portador 
do BI/CC nº___________________________, a participar no evento em causa. Declaro ainda, 
ter conhecimento e assumo integralmente a responsabilidade pelos riscos inerentes à respetiva 
participação, conforme termo de que faz parte esta declaração.   

Declaro ainda que o/a menor:   

− Participa deste evento por livre e espontânea vontade, estando ciente da existência de riscos 
de acidentes durante a atividade e que assumo por livre e espontânea vontade estes riscos e 
suas consequências, isentando de quaisquer responsabilidades legais os organizadores, 
patrocinadores, proprietários das áreas e demais envolvidos na realização do evento.   

− Goza de boa saúde, estando em boa forma física e apropriadamente treinado/preparado para 
esta prova.   

− Tem conhecimento técnico necessário e suficiente para desempenhar esta atividade 
desportiva, sendo o mesmo de minha responsabilidade.   

− Estar ciente dos termos de responsabilidade, acatando todas as decisões da Organização.  

Declaro, por fim, que autorizo a utilização de todo e qualquer meio fotográfico, audiovisual ou 
qualquer outra forma de gravação contendo imagens da participação do menor neste evento 
para finalidades legítimas relacionadas com o evento.   

 

_______de_____________de 2019. 

__________________________________________ 

(Assinatura Pai/Mãe ou tutor legal) 

(Preencher, digitalizar ou fotografar e enviar para: phoenixevorun@gmail.com) 

 


