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1. ENQUADRAMENTO 
 

1.1. A "9ª Corrida Sporting–Mário Moniz Pereira 2019" é um evento de natureza desportiva, que 
terá lugar no dia 01 de novembro de 2019, numa organização conjunta entre o Sporting Clube 
de Portugal e a Academia da Bicicleta. 
 

1.2. O evento estará dividido em três vertentes:  
 

Þ Corrida Jubas – 400m /600m/1200m 
Þ Caminhada – não competitiva com uma distância aproximada de 5 kms 
Þ Corrida – 10 kms 

 
1.3. Os horários de partida serão: 

Þ Corrida Jubas iniciará às 09h00;  
Þ Caminhada iniciará às 10h00; 
Þ Corrida iniciará às 11h30. 

 
2. PERCURSOS 

 
2.1. A partida da Corrida Jubas será no arruamento circundante ao Estádio José Alvalade 

(Praça Promenade), e terminará dentro do estádio. 
 

2.2. A partida (Caminhada e Corrida) será no arruamento circundante ao Estádio José 
Alvalade (Praça Promenade), decorrendo o evento num percurso completamente vedado 
ao trânsito automóvel que passará pelos seguintes arruamentos: 

 
2.3.  Caminhada - Fundação Sporting (5Km) – Após a partida, segue em direção  à  Rua 

Professor Moniz Pereira, Rua Francisco Stromp, Rua Cipriano Dourado até ao Campo 
Grande, continua até final do jardim em Entrecampos, onde faz  o  retorno,  seguindo  
pela via contrária do Campo Grande, Alameda das Linhas de Torres, vira à  esquerda 
para a Rua ator António Silva, em direção à Rua Cipriano Dourado, Rua Francisco 
Stromp vira à esquerda em direção à  Porta da Maratona, entra no estádio onde estará 
instalada a META. 

 
2.4. Corrida (10Km) - Após a partida, segue em direção à Rua Professor Moniz Pereira, 

Rua Francisco Stromp, Rua Cipriano Dourado até ao Campo Grande, Av. da República, 
Praça Duque de Saldanha, Av. Fontes Pereira de Melo, onde tem o retorno junto ao 
Palácio Sotto Mayor (cruzamento da Av. António Augusto de Aguiar - zona de 
abastecimento líquido), continuando pelo mesmo percurso até ao Campo Grande, segue 
para a Alameda das Linhas de Torres, vira à esquerda para a Rua ator António Silva, 
em direção à Rua Cipriano Dourado, Rua Francisco Stromp vira à esquerda em direção 
à  Porta da Maratona, entra no estádio onde estará instalada a META. 
 

2.5. O tempo limite para conclusão da corrida é de 1h30m. 
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3. CATEGORIAS E PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. São definidas as seguintes categorias: 

Corrida Jubas: 
Þ Benjamins A (7,8 e 9 anos) – 400m 
Þ Benjamins B (10 e 11 anos) e infantis (12 e 13) anos   – 600m 
Þ Iniciados (14 e 15 anos) e juvenis (16 e 17) -1200m 

             As idades dos escalões serão consideradas com a idade completada no ano civil, de acordo     
             com os regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo. 

 
Corrida 

Þ Masculinos: Juniores e Seniores (18/39 anos); Veteranos I (40/44 anos); Veteranos 
II (45/49 anos); Veteranos III (50/54 anos); Veteranos IV (55/59 anos); Veteranos 
V (+60 anos). 

Þ Femininos: Juniores e Seniores (18/34 anos); Veteranas I (35/44 anos); Veteranas 
II (+45 anos). 

 
3.2. Não poderão participar na prova de 10 km indivíduos com idades inferiores às 

estabelecidas (18 anos), de acordo com os regulamentos da Federação Portuguesa de 
Atletismo. Será permitida a participação de pessoas com mobilidade reduzida, usando 
cadeiras de rodas. Sendo os primeiros a iniciar a sua prova, a concentração dos 
participantes deverá ocorrer junto ao pórtico de partida. Os participantes desta 
categoria não farão parte da classificação geral individual e não terão classificação no 
respetivo escalão. 
 

3.3. Na caminhada poderão participar todos os interessados (sem limite de idades), 
independentemente do sexo ou nacionalidade, nomeadamente pessoas portadoras de 
deficiência (podendo deslocar-se em cadeira de rodas ou handbikes, caso necessitem, mas 
não em veículos motorizados), desde que estejam devidamente inscritos e respeitem as 
condições do presente Regulamento.  
 

 
4. INSCRIÇÕES 

 
4.1. O evento terá um limite de 5 000 participantes na Corrida, de 2 000 na Caminhada e 500 

participantes na Corrida Jubas. 
 

4.2. As inscrições abrem às 19h06 do dia 10 de Setembro de 2019 e encerram às 20h00 do dia 
31 de outubro de 2019.  
 

4.3. A inscrição será efetuada online através do site da prova: www.corridadosporting.pt, seguindo 
todos os passos para inscrição. A mesma só é validada após o respetivo pagamento. 
Presencialmente só poderão ser efetuadas inscrições de sócios no Centro de Atendimento a 
Sócios e Modalidades na Loja Verde do Pavilhão João Rocha, das 10:00 às 20:00, todos os 
dias, inclusive aos fins de semana. 

 
4.4. A inscrição é pessoal e intransmissível, não havendo lugar a troca de inscrição. 
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5. TAXAS 

 
5.1. 1º Prazo Até dia 3 Outubro 2019 

Jubas / Corrida / caminhada Sócios do clube – 4€/ 12€ / 9€  
Não Sócios – 5€ / 14€ /11€ 
 

5.2. 2º Prazo de 4 a 31 de Outubro 2019 
Jubas / Corrida / caminhada Sócios – 5€/ 14€ / 10€ 
Não Sócios – 6€ /16€ / 12€ 

 
5.3. Inclui:  

Þ Dorsal (c/ chip na corrida); 
Þ T-shirt; 
Þ Ofertas PROZIS: (Vale de 5€/caminhada e vale 8€/corrida, em compras superiores a 

25€/35€, respetivamente); 
Þ Ofertas Sporting: (Vale de 20% desconto para usar na Loja Verde apenas de 28 de 

outubro a 3 de novembro); 
Þ Saco; 
Þ Medalha de finisher; 
Þ Brindes Jubas (dois bilhetes de acesso ao estádio para assistir à chegada da corrida 

Jubas e cerimónia protocolar dos mesmos); 
Þ Trofeus primeiros 3 classificados de cada categoria. 

 
5.4. Depois de efetuado o pagamento, em caso de desistência até ao dia 25 de outubro 2019, o 

participante pode reaver 50% do valor da inscrição desde que devidamente justificada por 
atestado médico ou declaração da entidade patronal. Após essa data a inscrição é considerada 
definitiva.  

 
6. SECRETARIADO 

 
6.1.  O secretariado estará na Loja Verde, junto ao Multidesportivo, de 28 a 31 de outubro, 

nos seguintes horários: 
 

Þ De 28 a 30 de outubro (segunda a quarta-feira) das 14h às 19h; 
Þ Dia 31 de outubro (quinta-feira) das 10h às 19h 

 
Þ Dia 01 de novembro * (Dia da prova- Hall VIP) das 8h às 10:00h.  

*Kits entrega dia da corrida: 
No dia da corrida serão entregues kits de participação apenas a quem se inscreveu no dia anterior (31 de 
outubro) ou que, por situações excecionais, o solicitou via email à Organização. 
No dia 1 de novembro, o Secretariado estará aberto das 08h00 até às 10h00, mas apenas entregará os 
kits nas situações excecionais acima mencionados nos seguintes períodos: 

- Corrida Jubas - das 8h00 às 8h30   
- Caminhada – das 08h00 às 9h15 
- Corrida – das 08h00 às 10h00 
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6.2. Documentos obrigatórios para levantamento de Kits:  

Þ Pelo próprio - comprovativo de inscrição e Cartão do Cidadão; 
Þ Por terceiro - comprovativo da inscrição (papel ou digital) e CC (ou cópia) do titular da 

inscrição. 
          

6.3.  A concentração dos atletas far-se-á nos 25 minutos anteriores ao horário previsto, sendo que 
os atletas deverão posicionar-se nos locais definidos, de acordo com a sinalética existentes e 
segundo as instruções da organização; 

 

7. ATRIBUIC ̧A ̃O DE PRÉMIOS 
 

7.1.  Os três primeiros classificados na geral individual (M/F) e os três primeiros classificados de 
cada escalão descritos neste regulamento terão direito a troféu. 

 
7.2.  Todos os atletas que concluam a prova dos 10km e caminhada terão direito a uma medalha 

alusiva ao evento e o seu diploma de participação online. 
 
8. ABASTECIMENTOS 

 
8.1. O abastecimento líquido será ao km 5 e meta. 

 
9. ROUPEIRO 

 
9.1. A organização disponibiliza um espaço para guarda-roupa na partida para os participantes da 

Corrida.  
9.2. Os sacos devem estar devidamente identificados, com o número do dorsal, e recolhidos mais 

tarde no mesmo local apresentando obrigatoriamente o seu dorsal. 
9.3. A organização não se responsabiliza por qualquer objeto deixado no Guarda-Roupa. 

 
10. BANHOS 

10.1. Haverá balneário para banhos a seguir à Corrida. A disponibilidade fica condicionada à 
capacidade das instalações do Multidesportivo. 

 
11. JURI 
 

11.1. O Júri da prova é da responsabilidade da Associação de Atletismo de Lisboa. 
 
12. ASSISTÊNCIA MÉDICA 

 
12.1.  O evento terá um acompanhamento médico disponibilizado pela organização e que será 

acionado sempre e quando algum participante o solicite junto de um elemento do staff 
organizativo. 

 
12.2. Na Meta estará um Posto Médico disponível para qualquer emergência. 
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13. DISPOSIÇÕES LEGAIS  
 

13.1.  A organização não poderá ser responsabilizada por qualquer acidente que o participante 
possa causar ou ser vítima, nem de eventuais dívidas contraídas pelos participantes antes, 
depois ou no decurso do passeio/prova. Ao inscrever-se, o participante está implicitamente a 
isentar a organização de responsabilidade por perda ou deterioração de objetos pessoais sob 
qualquer circunstância. 

 
13.2. A organização reserva-se o direito de efetuar as modificações que considerar oportunas, 

no percurso ou outras, sempre e quando estas se justificarem.  
 
13.3. Todos os participantes, devidamente inscritos, estão cobertos por uma apólice de seguro de 

acidentes pessoais, com as coberturas previstas no Dec. Lei do Seguro Desportivo (D.L. 
10/2009), não se responsabilizando a organização por quaisquer outros riscos não abrangidos 
pela referida apólice; de igual forma existe um seguro de Responsabilidade Civil da Prova. 

 
13.4. Todos os atletas inscritos na corrida ficam sujeitos a um possível controlo antidoping. 

 
13.5. O cancelamento do evento pode ocorrer por fatores externos à organização, 

nomeadamente: 
 
Catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de 
trânsito, impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo e/ou nova 
legislação. A organização reserva-se, nestes casos, no direito de nos 30 dias seguintes à data 
da realização do evento emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas resultantes da 
gravidade do cancelamento. 

 
 
14. DIREITOS DE IMAGEM  

 
14.1.  A aceitação deste regulamento significa que o participante autoriza as seguintes situações: 

Þ a organização a gravar, total ou parcialmente, a sua participação no evento; 
Þ a utilização da sua imagem na promoção e divulgação da imagem do evento sob todas as 

suas formas (TV, Rádio, Imprensa, Internet, digital, fotos, DVD, cartazes, flyers e outros); 
Þ cede todos os direitos relativos à exploração comercial e publicitária da mesma sem 

reclamar qualquer contrapartida económica.  
 

14.2. A organização garante aos participantes o total respeito pela lei de proteção de dados. 
 

14.3.  A inscrição neste evento supõe a aceitação total deste regulamento, assim como renuncia a 
toda e qualquer ação legal contra a organização que pudesse derivar da participação no mesmo. 
 

14.4. A organização reserva-se ao direito de excluir os participantes que manifestem comportamento 
de desrespeito racial, étnico ou de género. 
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15. ECO RESPONSABILIDADE 

 
14.1. Os participantes são obrigados a ter uma conduta responsável no que respeita à limpeza e 
preservação do meio ambiente em todo as zonas utilizadas no evento, desde o percurso do evento 
até à zona de saída e de chegada.  
 
14.2.  É proibido o arremesso de resíduos para o chão, antes durante e no final do evento. Cabe 
aos participantes o cuidado de guardar consigo os resíduos das embalagens de alimentos e bebidas 
usadas na sua reposição durante o mesmo.  
 
14.3. No final do evento e nas zonas de reabastecimento serão disponibilizados pela organização 
recipientes para depositar o lixo transportado pelos atletas. O desrespeito por esta regra implica 
a imediata exclusão do atleta do evento.  

 
16. PENALIZAÇÕES  

 
15.1. Serão desclassificados ou convidados a abandonar a prova por parte da organização 
aqueles que: 

a) Não apresentem o dorsal bem visível no peito (sob pena de o mesmo não efetuar uma leitura 
correto do tempo); 

b) Não cumprem o percurso na totalidade; 
c) Não respeitem as indicações da organização; 
d) Manifestem comportamento antidesportivo. 

De igual modo, as autoridades de segurança obrigarão a abandonar o percurso, aqueles que se 
deslocarem de bicicleta, patins ou outro meio locomotor. 

 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
17.1.  A organização recomenda vivamente a todos os participantes a realização de um exame 
médico completo antes de participar neste evento.  
Os participantes deverão ainda providenciar uma alimentação/hidratação adequada, não obstante 
a organização disponibilizar reforço de líquidos em determinados pontos do percurso. 
 
17.2.  A organização não assumirá qualquer responsabilidade, nomeadamente indemnizar os 

participantes, caso a data do evento seja adiada ou cancelada por motivos de força maior. 
 
17.3.  Cabe à organização analisar e decidir sobre eventuais casos omissos e/ou excecionais.  

 
17.4.  Ao inscreverem-se no evento, os participantes autorizam que a Prozis e a Academia da 

Bicicleta comuniquem com eles por SMS e e-mail para tratamento de dados, informação sobre 
o evento e outros fins administrativos. 

 

 


