
REGULAMENTO

Art. 1 – Corrida da Pantera

Disputado no próximo dia  

17 de Novembro  , pelas 10:00 horas partida e chegada junto ao Estádio do Bessa  , organizada pela  ProEvents, com 

o apoio do Boavista FC , CM do Porto e  AgoraPorto para os seguintes escalões:

Séniores Masculino 0/39

Seniores Feminino 0/39

VET1 M-40-44

VET1F-40-44

VET II M-45-49

VET II F-45-49

VETIII M -50-54

VET III F -50-54

VET IV M-55-59

VET IV F-55-59

VET V-M-60-64

VET V-F -60-64

VET VI –M -65-99

VET VI-F -65/99

CAMINHADA - MASCULINO Para todos 5.000 Mts

 CAMINHADA - FEMININO Para todos 5.000 Mts

Art. 2 - As inscrições na prova , tem a seguinte taxa:

Corrida 10€  e Caminhada 5€  .

As Inscrições deverão ser efetuadas no site 

www.proevents.pt e comprovativo enviado para o 

E-MAIL. Info@proevents.pt

NIB 000706210023270000293

2.1 – Os dorsais podem ser levantados no dia 16 de Novembro no Estádio do Bessa das 10h às 22h e no dia da prova 

das 8h às 9h .

2.2 - Nas inscrições deverão constar: nome do atleta, data de nascimento e morada completa da colectividade ou do 

atleta, e contacto de e-mail . 

Art. 3 - A prova terá o acompanhamento da PSP  do Porto  , bem como de ambulância dos Bombeiros do Porto , para 

disciplinar o trânsito e para salvaguarda da integridade física dos atletas.

Art. 4 - À Organização reserva-se o direito de pedir a identificação aos atletas, em caso de dúvida ou Reclamação.

Art. 5 – A prova terá cronometragem electrónica.

Art. 6 - Qualquer reclamação ou protesto terá de ser entregue ao júri, nos 10 minutos seguintes ao termo da sua 

chegada ou do atleta em causa, acompanhada da importância de 100 € (cem euros), a qual será 

devolvida no caso de a reclamação ou protesto serem considerados procedentes.

Art. 7 - É expressamente proibido o acompanhamento aos atletas, pois isso competirá aos elementos da

Organização.

Art. 8 - Serão desclassificados todos os atletas que, no decorrer da prova, prejudiquem outros atletas.

http://www.proevents.pt


Art. 9 - Os atletas deverão ser portadores do Bilhete de Identidade e de alfinetes.

Art. 10 - Todos os casos omissos no presente Regulamento serão apreciados pela Organização, com base no 

Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo.


