
 Associação Portuguesa Movimento Contra a Obesidade  

“Corrida pelos Valores da Vida” 
 

REGULAMENTO 
1. ORGANIZAÇÃO  
 
A Associação Portuguesa Movimento Contra a Obesidade em parceria com a Associação 

de Atletismo de Beja e o Município de Beja, irá levar a efeito, no dia 04 de Novembro, 

Domingo , com inicio pelas 10.00H , a “Corrida pelos Valores da Vida”, inserida na “2ª 

Beja em Movimento”. 

 
2. DESTINATÁRIOS  
 
A prova é aberta a todos os atletas, federados e não federados, podendo nela participar 

como individual ou em representação de Colectividades, organizações populares, grupos 

desportivos de empresas, escolas e outros organismos de acordo com o seguinte 

programa/horário, escalão, idade, distância e percurso: 

HORA ESCALÃO Género Anos 
Nascimento 

Distância Descrição 

Juniores  1994/93 

Seniores 1992/1978 

Veteranos 

 
 
Masculinos 

1977 e 
anteriores 

10000M 4 Voltas 
Grandes + 800M 
(Percurso D) 

Juniores  1994/93 

Seniores 1992/1978 

Veteranos 

 
 
Femininos 

1977 e 
anteriores 

5200M 1 Volta 
Grande+ 1 Volta Pequena + 
800M 
(Percurso D+ Percurso C) 

 
 
 
 
 
10.00H 

Juvenis Masc /Fem 1994/95 3900M 1 Volta 
Grande + 800M 
(Percurso D) 

11.00H Benjamins A Masc /Fem 2005/04/03 300M 1 recta 
(Percurso A) 

11.10H Benjamins B Masc /Fem 2002/01 600M 1 recta 
(Percurso B) 

11.20H Infantis Masc /Fem 1999/2000 1300M 1 Volta Pequena 
(Percurso C) 

11.35H Iniciados Masc /Fem 1998/97 2600M 2 Voltas 
Pequenas 
(Percurso C) 

12.00H ENTREGA DE PRÉMIOS 
 

3. CONCENTRAÇÃO  

A distribuição de dorsais será efetuada pela organização no secretariado da prova, junto á 

entrada do Parque de Feiras (ExpoBeja), a partir das 9h00m. 



 

4. CARACTERÍSTICAS DOS PERCURSOS  

Os percursos são os que constam do mapa anexo adaptado à distância que irá ser 

percorrida por cada escalão, e serão designados por percurso A, B, C e D. 

Percurso A - 300m :  

Partida e chegada ao Parque de Feiras e Exposições de Beja. 

Percurso B - 600m :  

Partida no Parque de Feiras e Exposições de Beja – Avenida Salgueiro Maia - Parque de 

Feiras e Exposições de Beja 

Percurso C - 1300m :  

Partida no Parque de Feiras e Exposições de Beja – Avenida Salgueiro Maia - Parque de 

Feiras e Exposições de Beja 

Percurso D - 3100m :  

Partida no Parque de Feiras e Exposições de Beja – Avenida Salgueiro Maia – Rua 

Manuel Joaquim Delgado – Rua Cidade de São Paulo – Avenida do Brasil – Rua Ramalho 

Ortigão – Avenida Fialho de Almeida – Avenida Salgueiro Maia e termina em frente ao 

Parque de Exposições 

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas para os escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis e 

no valor de 1.00€ para os escalões de Juniores, Seniores e Veteranos (o valor em 

questão destina-se à aquisição de uma cadeira de rodas). 

Atendendo ao cariz do evento, os atletas não federados ou não possuidores de apólice de 

seguro para esta prova, devem mencionar esse facto na ficha de inscrição e efectuar o 

pagamento de 3.00€, independentemente do seu escalão. 

Os atletas federados usufruem do seguro desportivo da presente época 2012-2013. 

Deverão ser enviadas para a Associação de Atletismo de Beja, Telef/Fax nº 284325447, 

ou para os telemóveis, 967568532 ou 926233254, ou por E-mail 

atletismo.beja@gmail.com., até 31 de Outubro (4º Feira pelas 17h00).  

 

6. IDENTIFICAÇÃO  

Quando se realizarem provas conjuntas de vários escalões exceptuando-se o caso da 

prova de Juniores/Seniores Masculinos e Juniores/Seniores/Veteranos femininos em que 

a classificação será geral, as respectivas classificações serão atribuídas de acordo com o 

seu escalão etário. 



 

7. APTIDÃO FISICA  

A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante a prova ou 

danos sofridos pelos concorrentes, pelo que a aptidão física dos atletas é da inteira 

responsabilidade da organização a que estes se encontrem vinculados. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO  

Haverá Classificação Individual e Classificação Coletiva. 

 

8.1. CLASSIFICAÇÃO COLETIVA POR EQUIPAS  

A Classificação coletiva por equipas, será o somatório dos pontos de todas as provas, 

atribuindo-se 10 pontos ao 1º classificado e assim sucessivamente até ao 10º 

classificado, que obterá 1 ponto.  

Será vencedora a equipa  que no final da soma de todos os escalões obtiver maior 

número de pontos, em caso de empate será vencedora aquela que obtiver mais vitórias. 

Os escalões de Benjamins contam de forma igual para a classificação final coletiva. 

 

8.2. CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL  

- Sacos c/reforço alimentar para todos os participantes. 

- Prémios GOLDNUTRITION aos três primeiros classificados  de cada escalão. 

- Lembrança para todos os participantes nos escalões de Benjamins A e B, Infantis e 

Iniciados. 

 

9. ARBITRAGEM  

A arbitragem é da competência do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de 

Atletismo de Beja. Haverá um controlo de passagem dos atletas pelo que qualquer 

infração implica a desclassificação do atleta, sendo proibido a seu acompanhamento por 

viaturas ou outros meios. Compete aos fiscais de percurso, juízes de partida e de 

chegada, anotarem e desclassificarem os atletas infractores. 

 
10. REGULARIZAÇÂO DO TRANSITO  

Haverá força da ordem pública (PSP), para disciplinar o trânsito no decorrer das provas. 

 
11. RECLAMAÇÕES  



Quaisquer reclamações ou protestos têm de ser apresentados por escrito, dirigido ao júri 

da prova, até 15 m após o termo da mesma, juntamente com a quantia de 50 €, a qual 

será devolvida se o protesto for considerado deferido. 

 

12. DIVERSOS 

12.1. - Serão disponibilizados os balneários públicos para os atletas que queiram tomar 

duche após terminarem as suas provas. 

12.2. – Após o final da actividade do evento terá lugar um almoço convívio mediante o 

pagamento de 7€ (sete euros), que deverá ser feita a sua inscrição até ao inicio das 

provas. 

 

13. CASOS OMISSOS  

Todos os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela organização com o apoio do 

Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Atletismo de Beja. 

 
 

 


