
 

Regulamento 

1 – DATA E HORA DA REALIZAÇÃO 

Realiza-se no dia 18 de Outubro de 2015, pelas 10h00m, com partida e chegada junto ao 
estádio do Clube Desportivo das Aves, Vila das Aves, a 1ª Corrida Aves em Movimento.  

2 – ESCALÕES E DISTÂNCIAS 

ESCALÃO ANOS NASCIMENTO IDADE Distância 

JUNIORES – MASC. 1996 – 1997 10.000 Mts 

JUNIORES – FEM. 1996 - 1997 10.000 Mts 

SENIORES – MASC. 1995 e anteriores 10.000 Mts 

SENIORES – FEM. 1995 e anteriores 10.000 Mts 

VETERANO M40 - MASC. 40 – 49 ANOS 10.000 Mts 

VETERANO M50 - MASC. 50 – 59 ANOS 10.000 Mts 

VETERANO M60 - MASC. + 60 ANOS 10.000 Mts 

VETERANO F40 – FEM. 40 – 49 ANOS 10.000 Mts 

VETERANO F50 – FEM. 50 – 59 ANOS 10.000 Mts 

VETERANO F60 – FEM. + 60 ANOS 10.000 Mts 

CAMINHADA TODOS 6.000 Mts 

3 – ORGANIZAÇÃO 

A 1ª Corrida Aves em Movimento é uma organização da Junta de Freguesia de Vila das 
Aves, com o apoio técnico da Desportave – Eventos Desportivos. 

4 – INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

4.1 - Preço de inscrição: 

A taxa de inscrição é paga no acto de inscrição, e tem o seguinte valor:  

Corrida | 10kms 

• Até 15 de Outubro de 2015 » 5 euros 

Caminhada | 6kms 

• Até 15 de Outubro de 2015 » 2,50 euros 
 
 



 

 

4.2 – Locais de Inscrição 

• Inscrições On-line em www.desportave.pt  

Deverão fazer as suas inscrições on-line no seguinte link: 

http://www.desportave.pt/inscricoes.php até às 24h00 do dia 15 de Outubro de 2015. 

NIB para a transferência da taxa de inscrição: 0035 0860 00002045 730 30  da  

CGD 

E-mail para o envio do comprovativo do pagamento da taxa de inscrição da transferência 

e dizer qual o titular da conta: geral@avesemmovimento.com 

Link para ver atletas inscritos:  

http://www.desportave.pt/lista.inscritos.php?idProva=4152 

• Junta de Freguesia de Vila das Aves 

4.3 – Na Caminhada os participantes deverão utilizar T-shirt oficial do evento. 

4.4 - Os kits de participante (dorsal incluído) serão entregues: 

Dia 17/10 – das 09h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30 – na Junta de Freguesia de Vila das 
Aves 

No dia da prova não há entrega de kits. 

4.5 – Documentação necessária para levantamento do dorsal: 

Confirmação da inscrição com o número de inscrição. 
Documento de identificação pessoal, Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Carta de 
Condução.  

4.6 - Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a participação de 
atletas em bicicletas, acompanhados por animais, skates ou patins. 

4.7 – Nos termos da legislação em vigor a emissão da factura deverá ser solicitada o mais 
tardar até ao quinto dia útil seguinte ao dia do pagamento fornecendo-nos para o efeito o 
número de contribuinte fiscal. 

4.8 – A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos ou 
ainda adicionar ou limitar o número de inscrições disponíveis em função das 

http://www.desportave.pt/
http://www.desportave.pt/inscricoes.php
mailto:geral@avesemmovimento.com


 

disponibilidades técnicas/questões de segurança ou necessidades estruturais, sem aviso 
prévio. 

5 – PRÉMIOS E KIT (Prova de 10.000 Mts) 

5.1 – Será entregue uma lembrança comemorativa aos participantes que concluírem a 
prova de 10k e Caminhada de 6k, sendo obrigatória a apresentação do dorsal do atleta. 

5.2 – Os tamanhos das t-shirts serão distribuídos conforme a disponibilidade no momento 
da entrega das mesmas. 

6 – CLASSIFICAÇÕES 
 
Haverá classificações individuais:  
Juniores Masculinos e Femininos. 
Seniores Masculinos e Femininos 
Veteranos M40 e F40 
Veteranos M50 e F50 
Veteranos M60 e F60 
Colectivo na geral da prova 
 

7 – PRÉMIOS 
Haverá lembranças comemorativas para todos os atletas que terminem a prova de 10 kms.  
Troféus ou medalhões para os 3 primeiros classificados de cada escalão e sexo. 
Taças ou troféus às 3 primeiras equipas na geral da prova dos 10 Km, contando os 3 
primeiros atletas masculinos ou femininos. 

Prémios monetários 

  Juniores Seniores Veteranos 

  1996 -1997 
1995 e 

anteriores 
F40 M40 F50 M50 F60 M60 

  Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. 

1º € 50 € 50 € 100 € 100 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 

2º € 40 € 40 € 75 € 75 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 

3º € 25 € 25 € 50 € 50 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 

4º € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 

5º € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 

Nota: Os atletas veteranos devem informar no ato da inscrição se pretendem competir no 
escalão sénior. Só assim terão direito aos prémios do escalão sénior.  

8 – JÚRI 

O Júri da prova é da responsabilidade da Organização e da Desportave.  



 

9 – ACOMPANHAMENTO 

9.1 - Assistência médica será colocada à disposição durante o percurso, partida e chegada 
da prova. 

9.2 - Só poderão acompanhar as provas as viaturas que tenham identificação da 
organização e as viaturas dos Bombeiros e da G.N.R. 

10 – INFRAÇÕES 

• Não efetuem o controlo de partida. 
• Não cumpram o percurso na sua totalidade. 
• Não levem o dorsal ao peito e bem visível durante a prova ou corram com o dorsal em 
termos incorretos. 
• Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição. 
• Não respeitem as instruções da organização. 
• Corram por cima dos passeios. 

11 – REGULAMENTOS 

Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com o 
Regulamento Geral de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo. 

12 – RECURSOS 

Apresentação de protestos - Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito em 
papel timbrado do clube, ao júri da prova até 10 minutos depois de terminada a corrida, 
juntamente com a importância de €100,00 (Cem euros), a qual será devolvida se o protesto 
for deferido (de acordo com a normativa da IAAF, International Association of Athletics 
Federations e da FPA, Federação Portuguesa de Atletismo) 

13 – SEGURO 

Seguro- A organização da Prova, fará um seguro desportivo nominal a todos os 
participantes. 

14 – ACEITAÇÃO 

14.1 – É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições. 

14.2 - Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em 
caso de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem 
informar a organização. 



 

15 – DIREITOS DE IMAGEM 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 
incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens que terão 
lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio. 

16 – CANCELAMENTO DO EVENTO 

O cancelamento do evento pode ocorrer derivado 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 no direito de nos 30 dias seguintes à data 
prevista para a realização do evento emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas 
resultantes da gravidade do cancelamento. 

PERCURSOS 

Partida Rua António Martins Ribeiro, vira à esquerda para a Rua da Visitação, vira à direita para a 

Rua João Bento Padilha, vira à direita para a Rua Senhora da Conceição, vira à direita para a Rua 

Silva Araújo, vira à esquerda para a Rua do Rio Ave, vira à direita para a Travessa Fonte de Cense, 

volta à Rua do Rio Ave, vira à direita na Rua do Rio Vizela, vira à direita na Av. Eng. Aníbal 

Magalhães Moreira, retorna na mesma rua, segue em frente na Av. Paradela, segue em frente na 

Av. 4 de Abril 1955, vira à esquerda para a rua 25 de Abril, no Largo da Tojela segue em frente na 

rua José Narciso Machado Guimarães, vira à esquerda para a Rua da Agra, vira à direita para a Rua 

de Ringe, vira à esquerda para a Rua do Campo Grande, na rua Santo André contorna a Capela de 

Santo André e volta à Rua de Santo André, segue em frente na rua de Quintão, segue em frente no 

Largo Conde São Bento, vira à esquerda para a Rua de São Miguel, vira à esquerda no Largo da 

Tojela, vira à direita para a Rua Dona Eva Machado Guimarães, vira à esquerda para a Rua de Santo 

Honorato, vira à direita para a Avenida 4 Abril de 1955, vira á direita para a Rua do Bombeiro 

Voluntário, continua na Rua João Bento Padilha, vira à esquerda para a Rua da Visitação e vira à 

direita para a Rua António Martins Ribeiro Meta 

Caminhada 6 Km 

Partida Rua António Martins Ribeiro, vira à esquerda para a Rua da Visitação, vira à direita para a 

Rua João Bento Padilha, vira à direita para a Rua Senhora da Conceição, vira à direita para a Rua 

Silva Araújo, vira à esquerda para a Rua do Rio Ave, vira à direita para a Travessa Fonte de Cense, 

volta à Rua do Rio Ave, vira à direita na Rua do Rio Vizela, vira à direita na Av. Eng. Aníbal 

Magalhães Moreira, retorna na mesma rua, segue em frente na Av. Paradela, segue em frente na 

Av. 4 de Abril 1955, vira à esquerda para a Rua do Bombeiro Voluntário, continua na Rua João 

Bento Padilha, vira à esquerda para a Rua da Visitação e vira à direita para a Rua António Martins 

Ribeiro Meta 


