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2.º STREET CROSS LUSTOSA 
 

REGULAMENTO 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO, DATA E OBJETIVOS 

 

Numa organização da HA AVENTURAS e Desportave com o apoio da Câmara 

Municipal de Lousada, Junta de União de Freguesias Lustosa e Barrosas Santo Estevão 

e da A.D. Lustosa,  vai realizar-se no dia 3 de Julho de 2016, o 2.º Street Cross Lustosa 

com início agendado para as 9 horas, tendo como objetivo a promoção e divulgação da 

modalidade, Asssociação e atletas da freguesia e respetivo concelho de Lousada. 

 

 

2. PARTICIPAÇÃO  

 

Competição destinada a atletas de todos os âmbitos desportivos, Federados, INATEL, 

Escolar, Militar e Popular, dos escalões Benjamim A/B, Infantis, Iniciados, Juvenis, 

Juniores, Seniores e Veteranos sendo a idade limite de participação, para atletas não 

federados, de 75 anos. 

 

 

3. LOCAIS DA COMPETIÇÃO 

 

A competição irá realizar-se em Lustosa,  

Secretariado: Junta de Freguesia de Lustosa 

Partida: Alameda da Igreja 

Percurso: www.haaventuras.com 

Chegada: Alameda da Igreja 

Balneários: A. D. Lustosa 

Local afixação dos resultados: www.haaventuras.com 

 

 

4. INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 

 

4.1. Formalização 

 

As inscrições para a competição são pessoais e intransmissíveis e devem conter os 

seguintes elementos: 

- Nº de BI/CC/Passaporte; 

- Nome;  

- Clube; 

- Data de Nascimento; 
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- Escalão; 

- Federado (sim ou não); 

- Declaração de autorização/termos de responsabilidade (participantes das categorias 

benjamins, infantis, iniciados e juvenis). 

 

 As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 29 de Junho via web ou no próprio dia 

durante o secretariado. 

 

 

4.2 Taxas de Inscrição 

 

A taxa de inscrição é de: 

Até 19 de Junho – 5 euros. 

20 a 29 de Junho – 7 euros 

3 de Julho – 10 euros 

Participantes das categorias benjamins, infantis, iniciados e juvenis, estão isentos de 

taxa de inscrição. 

O valor das taxas de inscrição deverá ser pago por multibanco no prazo de 24 horas 

após finalizada a inscrição. 

 

 

5. DORSAIS 

 

Os Kit dos atletas, onde estarão incluídos os dorsais, deverão ser levantados nos dias 

anterior à prova ou até 45 minutos antes da realização da prova, no secretariado da 

mesma, pelo delegado de cada Clube ou próprio atleta. 

Os atletas devem ser portadores de 4 alfinetes para colocação dos respetivos dorsais. 

Cada atleta é responsável pela devolução do respetivo dorsal no final da prova. 

 

 

 

6. PROGRAMA HORÁRIO / DISTÂNCIAS 

 

2.º STREETCROSS LUSTOSA 

 

2 de Julho (sábado): 15H00 às 20H00 – Abertura do secretariado. 

 

3 de Julho (domingo): 

07H30 – Abertura do secretariado. 

10H30 – Encerramento do secretariado para a prova de 10000 metros, sendo nas 

provas de escalões de formação encerrado 30 minutos antes do inicio previsto para 

a prova. 
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Programa de provas: 

HORA ESCALÃO GENERO ANO DISTÂNCIA 

09H00 BENJ. A/B M/F 2005/2009 Até 800 Metros 

09H15 INFANTIS M/F 2003/2004 Até 1800 Metros 

09H30 INICIADOS M/F 2001/2002 Até 2500 Metros 

10H00 JUVENIS M/F 1999/2000 Até 3500 Metros 

10H30 JUNIORES F 1997/1998 10000 Metros 

10H30 JUNIORES M 1997/1998 10000 Metros 

10H30 SENIORES M/F 1996    

e anteriores 

10000 Metros 

10H30 VETERANOS  F40 F ≥ 40 ANOS 10000 Metros 

10H30 VETERANOS M40 M ≥ 40 ANOS 10000 Metros 

10H30 VETERANOS M45 M ≥ 45 ANOS 10000 Metros 

10H30 VETERANOS M50 M ≥ 50 ANOS 10000 Metros 

(horários sujeitos a alterações) 

 

7. COMPORTAMENTO DESPORTIVO 

 

Os Atletas devem: 

- ser portadores da sua identificação, independentemente de existir qualquer 

reclamação; 

- ocupar sempre a direita da faixa de rodagem a fim de facilitar o ordenamento do 

trânsito; 

- cumprir integralmente o percurso da prova e não obstruir intencionalmente outros 

atletas; 

- tomar devida nota do seu dorsal, para eventual indicação na chegada em caso de 

inutilização respetiva; 

- recusar assistências não regulamentares; 

- cumprir as indicações da organização da prova; 

- correr com o dorsal que lhe foi atribuído no momento da inscrição; 

- assegurar que se encontram física e psicologicamente aptos a participarem na prova 

em que se inscrevem. 

 

 

8. CLASSIFICAÇÕES 

 

8.1. Classificações Individuais 

 

Serão apuradas classificações individuais para todos os escalões e géneros, tendo em 

consideração os melhores tempos obtidos pelos atletas. 

 

8.2. Classificações Coletivas 

 

A classificação por equipas, apenas para escalões de formação (benjamins a juvenis) 
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será definida pelo somatório de pontos que os atletas obtenham em todas as provas dos 

diferentes escalões e géneros. 

Para cada escalão/género serão atribuídos pontuações de 10 a 1 respetivamente: 

 

1.º classificado – 10 pontos 

2.º classificado – 9 pontos 

3.º classificado – 8 pontos 

4.º classificado – 7 pontos 

5.º classificado – 6 pontos 

6.º classificado – 5 pontos 

7.º classificado – 4 pontos 

8.º classificado – 3 pontos 

9.º classificado – 2 pontos 

10.º classificado – 1 pontos 

 

Critérios de desempate: 

1. Vence a equipa com maior número de primeiros classificados. 

2. Vence a equipa com maior número de segundos classificados. 

3. Vence a equipa com maior número de terceiros classificados. 

 

9. PRÉMIOS / CERIMÓNIAS PROTOCOLARES 

 

Serão atribuídos trofeus aos três primeiros classificados, por escalão e género, assim 

como às três equipas com melhor pontuação. 

 

PRIZE MONEY 

 

Seniores VET mas VET fem Júnior 

Class. Masc. Fem. M40 M45 M50  F40 Masc. Fem. 

1.º 100,00 € 100,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 

2.º 75,00 € 75,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 

3.º 50,00 € 50,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 

4.º 30,00 € 30,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 

5.º 20,00 € 20,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

 

PRIZE MONEY EQUIPAS 

1.º classificado - 50,00 € 

2.º classificado - 30,00 € 

3.º classificado - 20,00 € 

 

Os prémios serão distribuídos nas cerimónias protocolares que terão início após o 

término da totalidade das provas. 
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10. JÚRI 

O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho regional de Arbitragem da 

Associação de Atletismo do Porto. 

 

11. RECURSOS 

 

Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado por escrito ao Júri da Prova até 

30 minutos após a divulgação dos resultados, juntamente com a quantia 100 euros a 

qual será devolvida se o protesto for considerado procedente. 

 

 

12. SEGURO 

 

Os participantes encontram-se abrangidos por um seguro de acidentes pessoais de 

acordo com o definido pelo Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro. 

 

 

13. DIREITOS DE IMAGEM 

 

A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante 

autoriza aos organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na 

mesma, pressupõe também a sua concordância para que a organização possa utilizar a 

imagem do atleta para a promoção e difusão da prova em todas as suas formas (rádio, 

imprensa escrita, vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.) 

e cede todos os direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere 

oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, a receber qualquer compensação 

económica. 


