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Fundado a 23 de Fevereiro de 1978 
 
 

 

Regulamento 

 
I Milha Urbana Usc Mira-Sintra - “Albertino Pinto” 

15 de Setembro 2019 

1. Organização: 
 

O União Sport Clube Mira-Sintra e a Junta de Freguesia de Agualva Mira-Sintra, irá organizar uma prova 
certificada e homologada pela Federação Portuguesa de Atletismo, com o propósito de divulgação desta bela 
modalidade desportiva e como forma de homenagem a uma referência do Atletismo local, Nacional e 
Internacional, no próximo dia 15 de Setembro de 2019 – I Milha Urbana Usc Mira-Sintra “Albertino Pinto” 
na Freguesia Agualva Mira-Sintra. 

 
A prova, com a extensão de 1609 metros, terá início às 17H00 horas, e decorre em circuito fechado com 

partida e chegada em frente ao LIDL na Urbanização D.Pedro V, passando e retornando no cruzamento do 
Largo dos Desportos. 

 
 

2. Participantes - Escalões etários: 
Podem participar atletas de ambos os sexos dos escalões de benjamins B, Infantis, Juvenis, Juniores, 
Seniores Elite e veteranos, federados e não federados, representantes de clubes, escolas, associações e 
outras entidades ou a título individual. 
Os escalões etários são os mencionados, de acordo com os regulamentos atualmente em vigor: 

 

 

 
*Desporto Adaptado 



União Sport Clube de Mira Sintra 
Largo dos Desportos e Juventude, n.ºs 34 a 37 | Mira Sintra | 2735 – 392 Agualva Mira-Sintra 

Tel. 211990195 (sede social) | 211301451 (delegação) | E-mail. geraluscms@gmail.com 

 

 

3.  Percurso / Programa 

 
 

3.1 Percurso da Prova: 
 

A prova decorrerá em circuito fechado, composta por um volta ao circuito, na distância exata de 1 609 
metros, percorridas na Avenida 25 de Abril – em Mira-Sintra, com partida e chegada frente ao LIDL e chegada 
na mesma Avenida: 

 

 

 
 
 

 
3.2 Horários: 
As provas serão independentes por escalão. Podem, no entanto, efetuar-se várias séries do mesmo escalão 
quando o número de inscrições assim o exigir. 

 
As várias provas serão realizadas sequencialmente pela ordem a seguir indicada e terão início às 9.30 horas. 
 

Masculinos e Femininos Ano de nascimento:  

 

Horários e Distâncias por Escalões: 
 

Corrida Hora Escalões Distancia 

 09H00 Caminhada Convívio 3200 

1 09H30 Benjamins ( Masc. e Fem.) 1000 

2 09H45 Infantis ( Masc. e Fem.) 1000 

3 10H00 Iniciados ( Masc. e Fem.) 1000 

4 10H15 Juvenis (Masc. e Fem.)Juniores Fem.; Seniores Fem.; F35 e F40 1609 

5 10H30 Juniores Masc.; Seniores Masc.; M35 e M40 1609 

6 10H45 M45 a M70 ; F45 aF70; Deficientes a Pé ( Masc/ Fem) 1609 
 11H30 Entrega de Prémios  
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4. Inscrições  

Podem inscrever-se atletas a título individual ou em representação de clubes, escolas e outras associações, 
federados ou não.  

 

As inscrições têm um valor:  

 €5 - até dia 31 de Julho de 2019  
 €8 de 01 de Agosto até 10 de Setembro 

- 10€ última hora 

 
 
 
 
 

5. Entrega de Dorsais - Identificação individual: 
 

Os dorsais serão entregues no dia da Prova entre as 14h00 e as 16h30 nas Instalações do Clube*, no local 

da partida. 
 

Todos os atletas terão de ser portadores do dorsal atribuído, sendo obrigatório a utilização em prova, devendo 
ser colocado na parte frontal da t-shirt. Em caso de dúvida, reserva-se a organização o direito de desenvolver 
as ações necessárias 

 

O Dorsal é pessoal e intransmissível. A organização desqualificará todos os atletas que não tenha o dorsal 
colocado ou utilizem o dorsal de outro atleta. 

 
 

*Praceta da Amizade Torre 5 – 2735 -392 Mira-Sintra | Agualva Mira-Sintra 

 
 

6. Classificação e Prémios: 
 

6.1. Classificação individual: considera-se classificação individual por ordem de chegada e por prova/escalão. 
 

6.2. Prémios individuais: troféus alusivos aos três primeiros classificados de cada escalão. 
 

6.3 Será distribuído a todos os participantes um Diploma de participação. 
 

6.4. A entrega de prémios decorre assim que forem afixadas as primeiras classificações das provas. 

 
 
 
 

7. Diversos: 
 

A organização, de acordo com a legislação em vigor, assume a responsabilidade por qualquer acidente que 
possa ocorrer durante a prova, sendo a aptidão física dos atletas da sua exclusiva responsabilidade. 

 
Existirá no local o apoio de uma equipa de primeiros socorros. 
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8. Casos Omissos e ou Reclamações: 
 

Todos os casos omissos ou reclamações serão resolvidos pela organização de acordo com a normativa da 
International Association of Athletics Federation (IAAF) e da Federação Portuguesa de Atletismo 
(FPA).Juntando a essa reclamação o valor €50, como caução, até ser esclarecida a reclamação, demorando 
o tempo necessário para comprovar e consultar os dados apresentados, sendo devolvido o valor (€50), no 
caso da reclamação ficar justificada e fundamentada como aceite pela organização. Esta mesma 
reclamação deverá ser por escrito em papel timbrado disponibilizado pela organização, no local do evento. 

 
 

9. Informações complementares: 
 

9.1. A organização não se responsabiliza pelas condições do piso ou pelos defeitos/obstáculos apresentados 

no trajeto, tentando escolher sempre as melhores vias possíveis de modo a não colocar em risco os 

participantes. 

Mais informa que o percurso é aprovado pela entidade Municipal. 

 

Contatos: 

 Usc Mira-Sintra: Telefone: 966 884 275; 917 604 454 
Facebook: https://pt-pt.facebook.com/usc.mirasintra 
email: modalidades.uscms@gmail.com 

 

mailto:modalidades.uscms@gmail.com

