
GDR BOAVISTA  

REGULAMENTO 1º CROSS GDR BOAVISTA 

DIA 29 DE SETEMBRO  

                                                   

O Grupo Desportivo e recreativo da Boavista com apoio da união de Freguesias Santa 
Eufémia e Boavista, organiza no dia 29 de Setembro pelas 9H00 a 1ª Edição do Cross 
GDR Boavista que consiste em 3 provas: Cross , mini-Cross e uma caminhada, com 
partida e chegada na zona desportiva da Boavista). 

   

A prova é constituída no seu percurso por trilhos, carreiros e caminhos com algum 
desnível. Por tal a organização aconselha a máxima prudência aos participantes. O 
percurso alia beleza, técnica e alguma dureza. Poderá sofrer alterações por imposição 
das autoridades competentes ou por razões de obras ou imprevistos que impeçam a 
passagem dos atletas.  

Nos eventos poderão participar todos os indivíduos que gozem de boa saúde e se 
encontrem com uma preparação física e psíquica apta a esforços longos, não se 
responsabilizando a organização por qualquer tipo de consequências negativas 
provocadas pela sua participação, aconselhando os participantes a atestarem a sua 
condição física pelas vias médicas adequadas. 

 A caminhada não tem caracter competitivo destina-se a todos os indivíduos masculinos 
e femininos, cuja condição física o permita. Não se aconselha, no entanto, a participação 
a crianças menores de 14 anos nas provas de Cross e mini Cross. A responsabilidade da 
participação na caminhada de crianças e jovens até aos 14 anos, é da inteira 
responsabilidade dos pais, declinando a organização qualquer responsabilidade em 
acidentes ocorridos. 

Sendo que todos os atletas participantes do Cross e Mini Cross estão abrangidos por 
seguro contratado pela organização para o eventos 

As inscrições para a prova devem conter os elementos solicitados no formulário de 
inscrição (individual e coletivo), que servirão para identificação de cada participante 
para o processo de cronometragem, mas também para ativação de seguro para atletas 
não federados). As inscrições serão realizadas em www.recordepessoal.pt. 

  

Programa 



Dia 28 Setembro  

Das 14:30 ás 17:30 os atletas que assim o desejem poderão levantar o seu dorsal na 
secretaria do GDR Boavista no complexo desportivo . 

Dia 29 de Setembro  

-07h00m – abertura do secretariado no complexo desportivo  

-08h30m – encerramento do secretariado 

-08h50m – briefing na zona de partida dos CROSS 18 KM 

-09h00m – partida do CROSS 18 km 

-09H10 – briefing do Mini-Cross 10 KM 

-09h20 – partida do Mini-Cross 10km  

 -09h25m – briefing da Caminhada 10 km 

- Entrega de Prémios 12h30 - Almoço convívio 

  

Distância  

O percurso tem aproximadamente 18 km para o Cross , 10 km para o Mini-Cross  e 10 
km para a Caminhada.                             

O percurso ainda se encontra a ser definido pelo que o presente regulamento será 
mantido atualizado na página da prova à medida que forem reunidas novas informações. 

  

Mapa / Perfil Altimétrico / Descrição do Percurso 

 O percurso estará balizado com fita sinalizadora de cor Vermelha e Branca de 20 em 20 
metros. 

 Nos locais com múltiplos carreiros ou caminhos tem elementos organizativos, ou 
indicações em placas a indicar a direção correta. 

 Qualquer outra sinalização, cor ou fita, não deve ser levada em conta. 

Os atletas ficam obrigados a seguir as fitas balizadoras, cor Vermelha e Branca, 
colocadas em todo o percurso. Em caso de engano ou ausência de marcações deve 
voltar imediatamente atrás e seguir as indicações corretas. 

O percurso assim como a prova poderão ser alterados ou anulados se a segurança dos 
atletas for colocada em causa. 

Seguindo os últimos atletas do Cross, percorrerão todo o percurso a pé elementos da 
Organização intitulados “Vassouras”, que prestarão apoio e informação se caso for 
necessário. 

Junto dos caminhantes seguirão também “Guias” e “Vassouras” da Organização. 

  

Tempo Limite  



A prova deverá ser concluída num tempo máximo de 4 horas. 

  

Metodologia de Controle de Tempos  

O controlo será feito por sistema informático/eletrónico, com chip. A classificação é 
automática. O atleta ao chegar à meta poderá ver em ecrã para o efeito, na NET, o seu 
tempo e classificação. 

  

Postos de Controlo  

Haverá controlos intermédios, em pontos estratégicos entre a partida e a chegada. 

  

Locais dos Abastecimentos  

A prova será feita em regime de semi-autonomia por parte do atleta. 

Cada atleta é livre de levar o seu abastecimento, líquido ou sólido. 

Haverá dois abastecimentos -/+ ao 5° e 10° km. O primeiro reforço será apenas líquido, 
enquanto o reforço ao 10° km inclui líquido e sólidos. 

 Ao terminar a prova tem uma zona onde haverá líquidos e sólidos. 

Processo de inscrições 

A inscrição individual ou coletiva (equipas) é feita, na página www.recordepessoal.pt. 
Deverão seguir as instruções que o processo for indicando, em caso de dúvida deverão 
contatar geral@recordepessoal.pt. 

Só serão aceites inscrições por email ou telefone casos pontuais e devidamente 
justificados. 

Atletas da caminhada poderão efetuar inscrições na pagina www.recordepessoal.pt e 
na secretaria do clube GDR Boavista  

Ao realizar a inscrição, os participantes aceitam os termos do presente regulamento. 

A inscrição apenas é considerada válida após confirmação do pagamento. 

O levantamento do dorsal depende da exibição do comprovativo de pagamento da 
inscrição correspondente e de um documento de identificação. 

  

Valores e Períodos de Inscrição  

As inscrições serão aceites até às 24h, do dia 25 de setembro 2019 . 

Valores de inscrição  

CROSS E MINI CROSS  

10 Euros – Sem Almoço   

13,50 Euros – Com Almoço  

http://www.recordepessoal.pt


Caminhada  

9 Euros – Sem almoço  

12,50 – Com Almoço   

T-Shirt alusiva ao evento ( opcional )– 5,00 euros  

Caso pretendam adquirir a T-shirt deverá ser mencionado no ato da inscrição  

Existe a possibilidade do atleta efetuar reserva do almoço para acompanhante  

Valor Almoço Acompanhante 5,00 Euros   

 A l is ta de inscrições estará sempre disponível para consulta em: 
www.recordepessoal.pt. 

  

Secretariado da Prova / Horários e Locais 

 O secretariado funcionará no complexo desportivo do GDR Boavista no dia anterior á 
prova para levantamentos dos dorsais da prova entre as 14:30 e as 17:30 e no  Domingo 
dia 29 entre as 7h e as 8:30h. 

Os dorsais não levantados até 15 minutos antes da prova, serão devolvidos à 
Organização que lhes dará a utilidade que bem entender, não se aceitando reclamações 
posteriores. 

  

CATEGORIAS E PRÉMIOS 

Data, Local e Hora Entrega de Prémios  

 Após a conclusão da prova no complexo desportivo  

Haverá lembranças para todos. 

Os primeiros 50 inscritos receberão uma t-shirt Oferta relativa ao evento . 

1º inscrito no evento receberá T-shirt Surpresa oferta    

Extra -provas  

Os atletas que reservarem almoço e os acompanhantes terão de levantar uma pulseira 
identificadora para ser mais fácil a identificação. 

O GDR Boavista pede a todos o máximo zelo e cuidado com o meio ambiente. 

Serão colocados em pontos estratégicos e visíveis depósitos para se colocar lixo e 
detritos. 

Obrigado a todos e boa prova  




