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REGULAMENTO 
 

 

ORGANIZAÇÃO 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagos e o Olímpico Clube de Lagos organizam a 1ª 
CORRIDA/CAMINHADA VIDA POR VIDA BVL, com partida pelas 10.00 hrs do dia 20 de Outubro de 2013. 
 

OBJETIVOS 
A 1ªCORRIDA/CAMINHADA VIDA POR VIDA BVL  tem como objectivo a Angariação de Fundos para 
Aquisição de Material e Equipamento necessários à Intervenção em Emergência, nas suas diversas vertentes. 
 
 

PARTICIPAÇÃO 
A. Na 1ªCORRIDA/CAMINHADA VIDA POR VIDA BVL, podem participar atletas federados, não 

federados, nacionais e estrangeiros, de ambos os sexos e de todas as idades, sendo a corrida de 10 
kms destinada a atletas federados, não federados, nacionais e estrangeiros, de ambos os sexos e de 
todas as idades, sendo a caminhada 5 kms destinada a população em geral, não havendo lugar a 
classificação. 

B. A corrida tem uma extensão de 10 kms, com 2 voltas ao percurso e a caminhada de 5 kms, com 1 
volta ao percurso. 

PARTIDA/META 
A partida para a CORRIDA/CAMINHADA será dada junto ao QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS 
DE LAGOS, sendo a meta no mesmo local. 
 

SEGURO 

A. Os participantes populares estão cobertos por um seguro, temporário desportivo, de acidentes 
pessoais. 

B. Os participantes Federados estão cobertos pelo seguro desportivo. 
 

INSCRIÇÕES 

A. As inscrições são feitas na sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagos, Rua 
dos Bombeiros Voluntários de Lagos (recepção/rés do chão), com entrega do respectivo formulário e 
pagamento. O formulário encontra-se disponível no local ou em www.bvlagos.pt. 

B. PRAZO LIMITE – 17.10.2013 – 17H 

C. VALORES que revertem a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagos. 
 Singulares – 5.00 €  Casal – 4.00 € p/p Menores dos 12 aos 16 – 2.50 € Menores até 

aos 12 – Grátis (S/direito a camisola, não necessita inscrição)  
D. As inscrições para a CAMINHADA, ocorridas para além da data mencionada, ficam sujeitas a uma 

apreciação, por motivos organizativos e logísticos.  
As inscrições para a CORRIDA não serão aceites para além do prazo limite indicado. 

 

E. Para qualquer informação, até às 18 Hrs de 17/10/2013, poderão contactar: 
 Tel. 282770790  Fax 282770795   
   Email :    ahbvlagos@gmail.com   ou    olimpicoclubedelagos@hotmail.com   
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PRÉMIOS 

Existirá unicamente uma classificação, que será individual e apenas para a corrida de 10 kms. 
 

   1º GERAL  PREMIO SURPRESA 

GERAL   2º GERAL  PREMIO SURPRESA 

   3º GERAL  PREMIO SURPRESA 
 

   1º. VETERANOS MEDALHÃO                       ESCALAO  I – 35 A 39 ANOS 
VETERANOS  2º. VETERANOS MEDALHÃO                       ESCALAO II -  40 A 44 ANOS 
   3º. VETERANOS MEDALHÃO                       ESCALAO III – 45 E MAIS ANOS 
 

   1º GERAL  PREMIO SURPRESA 

FEMENINAS  2º GERAL  PREMIO SURPRESA 

   3º GERAL  PREMIO SURPRESA 
 

   1º. VETERANAS MEDALHÃO 
VETERANAS  2º. VETERANAS MEDALHÃO 
   3º. VETERANAS MEDALHÃO 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A. Os atletas devem seguir obrigatoriamente as indicações dos Juízes. Caso não o façam poderão 
ser desclassificados. 

B. Todos os atletas deverão vir munidos de pregadores. 
C. É da responsabilidade do atleta ou do clube que o inscreva verificar a sua condição física. 
D. A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano que os atletas sofram ou venham 

a causar no decurso da prova. 
E. A organização garante uma ambulância que acompanhará a prova, para qualquer eventualidade 
F. Todos os atletas deverão fazer-se acompanhar de Bilhete de Identidade ou outra identificação válida, 

cuja apresentação pode vir a ser exigida, a não apresentação poderá dar origem a desclassificação 
G. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela organização e pelos juízes da Associação 

de Atletismo do Algarve. 
H. Todos os participantes, com inscrição paga, recebem uma camisola, 

 
 

A ORGANIZAÇÃO 
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