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Artigo 1.º 

(Denominação) 

 

No dia 13 de Maio, pelas 10:00, realiza-se a primeira edição da prova denominada “Corrida 

Universitária de Lisboa”, com organização da Associação Desportiva do Ensino Superior de 

Lisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, Correr Lisboa, Federação Portuguesa de 

Atletismo, Associação de Atletismo de Lisboa, Prozis, Instituto Português do Desporto e 

Juventude e o Estádio Universitário de Lisboa. 

 

Artigo 2.º 

(Distância e Percurso) 

 

A organização compromete-se a escolher sempre as melhores vias possíveis, de modo a não 

colocar em risco os participantes, não se responsabilizando, todavia, pelas condições do piso 

ou pelos defeitos/obstáculos apresentados no trajeto da prova. O percurso é aprovado pelas 

entidades municipais responsáveis. 

A prova decorrerá numa distância de 5 ou 10 km, à escolha prévia do participante, numa zona 

totalmente urbana, com piso de asfalto. A partida será no Estádio Universitário de Lisboa 

(Estádio de Honra), prosseguindo no sentido da Alameda das Universidades, passando pelo 

campo grande, terminando no local de partida.  
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Artigo 3.º 

(Inscrição) 

 

1. Esta prova é aberta, sendo a inscrição na corrida possível a todos os interessados na 

mesma, sem distinção de nacionalidade ou sexo, desde que estejam devidamente 

inscritos, de acordo com o presente regulamento, e dentro do prazo estipulado. 

2. Não existe idade mínima para participar na prova. 

3. As inscrições são suspensas 5 dias antes da data do evento. 

4. Não há número limite de inscritos. 

5. O local oficial de inscrição é através da plataforma da Associação de Atletismo de 

Lisboa, através do site http://www.aalisboa.com.pt/pt/ 

6. A inscrição deverá discriminar, obrigatoriamente: 

6.1 Nome; 

6.2 Número do Documento de Identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do 

Cidadão, Cartão de Estudante, Carta de Condução); 

6.3 Data de nascimento; 

6.3.1 Todos os atletas menores de idade até à data da sua inscrição na prova 

devem deter, obrigatoriamente, de uma declaração assinada por um 

Encarregado de Educação (quem exerce o poder paternal ou detém a sua 

tutela), autorizando a participação do mesmo na prova. 

 

6.4 Nacionalidade. 

7. A inscrição é individual e obrigatória. 

8. O custo de inscrição é de 5€ (cinco euros) para estudantes universitários e parceiros, e 

de 7€ (sete euros) para não universitários/docentes, por fim 9€ para entidades 

externas ao ensino superior. Para inscrições em grupo haverá um desconto de 3€ (dois 

euros) por atleta quando o grupo ultrapassar 6 atletas, inclusive. 

9. Caso a inscrição seja efetuada até 3 dias da corrida, esta terá um custo associado de 

12€ (doze euros), quer seja ou não estudante universitário. 

10. O pagamento deverá ser realizado através de referência bancária, sendo o 

comprovativo de pagamento válido para o levantamento do kit. 

Todos os participantes inscritos são obrigados a aceitar e cumprir este regulamento. 

 

Artigo 4.º 

(Planificação da Corrida) 

 

Data: 13 de maio de 2018  

 

Distância: 5 e 10 Km’s 
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Local de Partida: Estádio Universitário de Lisboa – Av. Professor Egas Moniz 1600-190 

 

Local de Chegada: Estádio Universitário de Lisboa – Av. Professor Egas Moniz 1600-190 

 

Horário da Corrida: 

Montagens: 7:30 – 8:30 

Acreditação: 8:30 – 9:30 

Aquecimento: 9:30 – 10:00 

Partida: 10:00 

Corrida: 10:00 – 12:00 

Cerimónia Protocolar: 12:00 – 12:30 

Desmontagens: 12:30 – 14:00 

 

Duração Máxima da Corrida: 2 Horas  

 

Artigo 5.º 

(Kit Participação) 

 

1. O Kit do Atleta será entregue no momento da acreditação dos atletas na prova. 

2. Os documentos necessários para a recolha do Kit do Atleta são: 

2.1 Confirmação de inscrição recebida na caixa de correio eletrónico após o 

pagamento; 

2.2 Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, Cartão de 

Estudante, Carta de Condução). 

3. A recolha do Kit do Atleta é possível ser feita por outro participante, desde que seja 

apresentado os elementos apresentados no Art.5º ponto 2. 

4. O Kit do Atleta é composto por material técnico e alimentar. 

 

Artigo 6.º 

(Dorsais) 

 

1. A utilização do dorsal é obrigatória. 

2. O dorsal oficial deve ser colocado na parte frontal da t-shirt, utilizando os alfinetes 

disponibilizados pela organização. 

3. O dorsal é pessoal e intransmissível. 

4. Serão desclassificados todos os atletas que: 

4.1 Não tenham o dorsal colocado ou devidamente colocado; 

4.2 Utilizem o dorsal de outro atleta; 
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4.3 Dobre, oculte ou manipule a publicidade do dorsal. 

 

Artigo 7.º 

(Prémios) 

 

Os prémios serão atribuídos pela organização, após a conclusão da prova 

Haverá um prémio para o primeiro classificado, na vertente feminina e masculina e clubes, 

sem distinção de idade e haverá também prêmios para o primeiro lugar na vertente de 

estudante universitário, tanto para o género feminino como para o masculino. 

A organização também disponibilizará um prémio para o grupo mais numeroso da prova. 

 

Artigo 8.º 

(Pontos de Abastecimento) 

 

Existirá um posto de abastecimento aos 5 km’s e no fim dos 10 km’s. 

 

Artigo 9.º 

(Segurança e Apoio Médico) 

 

Caberá às forças policiais a gestão, planeamento, controlo e eliminação do trânsito não 

autorizado no decorrer da prova, bem como garantir a segurança de todos os participantes. 

O trânsito automóvel será cortado, em toda a extensão do percurso, com a antecedência 

estipulada pelas entidades competentes. A reabertura do trânsito automóvel será feita duas 

horas após a partida. 

Caso haja necessidade de continuidade do atendimento médico de emergência, este será 

efetuado no Serviço Nacional de Saúde, sob a responsabilidade do mesmo. 

 

Artigo 10.º 

(Comportamento Antidesportivo) 

 

Será desqualificado qualquer atleta que: 

1. Falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição; 

2. Não se apresente no local da partida, com o dorsal e o chip da prova colocados, em 

conformidade com os pontos 10.º e 11.º deste regulamento; 

3. Manifeste mau estado físico; 
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4. Não tenha dorsal ou não tenha o dorsal original; 

5. Não leve dorsal na parte frontal da t-shirt e bem visível nos locais especificados pela 

organização; 

6. Utilize o dorsal de outro atleta; 

7. Dobre, oculte ou manipule a publicidade do dorsal; 

8. Utilize inadequadamente o chip fornecido; 

9. Utilize mais do que um chip; 

10. Utilize o chip de outro atleta; 

11. Não cumpra a sinalética colocada pela organização e/ou salte barreiras para a partida; 

12. Não cumpra o percurso na sua totalidade; 

13. Não respeite as instruções da organização; 

14. Manifeste comportamento antidesportivo (ex: empurrões e obstruções que 

prejudiquem de forma intencional outros atletas) ou se dirija à organização em termos 

inapropriados; 

15. Não respeite os restantes atletas. 

A ADESL não aceitará nas suas provas a inscrição de atletas que recorram a práticas 

antidesportivas. 

 

Artigo 11.º 

(Reclamações e Casos Omissos) 

 

As reclamações serão aceites apenas por escrito, no local de prova, até 15 minutos após a 

conclusão da mesma. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora e qualquer 

situação tomada é de sua inteira responsabilidade, não dando direito a apelo. 

 

Artigo 12.º 

(Viaturas) 

 

Os únicos veículos autorizados a seguir a prova são os designados pela organização. É 

totalmente proibido seguir os atletas de automóvel, moto ou bicicleta, por razões de 

segurança. 

 

Artigo 13.º 

(Desistências) 

 

A organização espera que todas as participantes terminem a prova. Todavia, em caso de 

desistência, o atleta deverá comunicá-lo e entregar o dorsal a um elemento da organização. 
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Artigo 14.º 

(Politica de cancelamento de inscrições) 

 

A Política de cancelamento da inscrição é definido pela Comissão Organizadora caso se 

encontre alguma irregularidade ou haja algum incumprimento das regras estipuladas neste 

regulamento. 

 

Artigo 15.º 

(Seguros) 

 

O Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil serão assegurados pela seguradora 

SABSEG seguros, parceira deste evento. O valor do seguro está incluído no valor de inscrição. 

 

Artigo 16.º 

(Politica de cancelamento do evento) 

 

O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização: catástrofes 

naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, 

impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. 

Nestes casos, a organização reserva-se ao direito de, nos 30 dias seguintes à data prevista para 

a realização do evento, emitir um comunicado acerca das ações a serem tomadas resultantes 

da gravidade do cancelamento. 

Artigo 17.º 

(Aceitação) 

 

Ao se inscreverem, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de 

dúvida ou de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização. 

Ao se inscreverem, todos os participantes declaram estar de acordo com o seguinte termo de 

responsabilidade: 

1. Li e estou de acordo com o regulamento da I Corrida Universitária de Lisboa; 

2. Estou ciente do meu estado de saúde e de estar física e psicologicamente capacitado 

para participar; 

3. Assumo que me absterei de participar na prova se as minhas condições de saúde se 

alterarem após a inscrição; 
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4. Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor e li as especificações da mesma, 

constantes no regulamento da prova; 

5. Ao participar na Corrida Universitária de Lisboa autorizo, gratuita e 

incondicionalmente, que a ADESL e os parceiros da prova utilizem a minha imagem. 

Através deste instrumento, cedo todos os direitos de utilização da minha imagem, tal 

como captada em fotografias e filmagens que terão lugar durante a realização da 

prova, renunciando ao recebimento de qualquer quantia que venha a ser auferida com 

a sua divulgação em peças comunicacionais de apoio; 

6. Participo na Corrida Universitária de Lisboa de livre e espontânea vontade, isentando 

de qualquer responsabilidade. 

 

Artigo 18.º 

(Apoio aos participantes) 

 

A organização esclarece todas as dúvidas dos participantes através dos seus meios de 

comunicação oficiais. 

Artigo 18.º 

(Comissão Organizadora) 

 

Responsável Máximo pela Prova: 

- Gonçalo Rosmaninho, 926 723 188, goncalo.rosmaninho@adesl.pt 

 

Responsável Financeiro: 

- Diogo Varelas, 912 164 747, diogo.varelas@adesl.pt 

 

Responsável Técnico: 

- Ricardo Nascimento, 913 300 333, ricardo.nascimento@adesl.pt 

 

Responsável Desportivo:  

- Catarina Pereira, 910790876, catarina.pereira@adesl.pt  

 

Responsável Logístico: 

- Fábio Dimas, 939533377, fabio.dimas@adesl.pt  

 

Responsável Comunicação: 

- Inês Catarino, 926368458, ines.catarino@adesl.pt  

- João Barroso Viegas, 926348446,  joao.viegas@adesl.pt 

 

 

mailto:goncalo.rosmaninho@adesl.pt
mailto:diogo.varelas@adesl.pt
mailto:ricardo.nascimento@adesl.pt
mailto:catarina.pereira@adesl.pt
mailto:fabio.dimas@adesl.pt
mailto:ines.catarino@adesl.pt
mailto:joao.viegas@adesl.pt
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Contactos: 

Entidade: ADESL 

Web: https://adesl.pt 

 

E-mail: info@adesl.pt 

Telefone: 217 935 327 

Contactos telefónicos disponíveis de 2ª a 6ª feira, das 10:30 às 19:30. 

 

 

mailto:info@adesl.pt
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Termo de Responsabilidade Menores I Corrida Universitária de Lisboa 2018    

Mod 01/2018 

 

Para os devidos efeitos, eu, |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, portador(a) do Bilhete de 

Identidade/Cartão de Cidadão nº |_|_|_|_|_|_|_|_| válido até |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|, 

responsabilizo-me por todos os danos físicos e morais cometidos ao longo da I Corrida 

Universitária de Lisboa, dia 13 de maio. 

 

Lisboa, ___ de _______________________ de 2018. 

 

Eu,  

 

_____________________________ 

(Assinatura) 

 

 


