
 
Regulamento da Prova 10km – Penalva do castelo 

 
1. Generalidades 
1. Numa organização dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, realiza-se no dia 21 de Abril 
de 2013, com início às 10:30 horas a 1ª Corrida Penalva do Castelo. 
2. Percursos e Distâncias 
2.1. A prova principal, na distância de 10 quilómetros, percorre-se num percurso plano, com partida e 
chegada frente ao Quartel de Bombeiros, na rua 1º Dezembro.  
2.2. A Mini Corrida e da Caminhada terão uma distância de cerca de 5 quilómetros. 
 
3. Escalões etários 
3.1.Serão considerados os seguintes escalões etários da prova de 10 quilómetros: 
 
Seniores masculinos e femininos – maiores de 20 anos até aos 35 anos 
Veteranos Masculinos e Femininos (com 35 anos ou mais, tendo como ano de referência 1978). 
 
3.2. Para o apuramento dos escalões etários é considerada a idade à data de realização da prova. 

4. Mini Corrida/Caminhada  
4.1. Os atletas da prova de 10 quilómetros partem na frente do pelotão, seguindo-se depois os atletas 
Mini Corrida e da Caminhada; 
 
4.2. Após a partida, os participantes da Mini Corrida e da Caminhada devem se manter o mais à 
esquerda possível da faixa de rodagem, a fim de não perturbarem a passagem dos atletas da corrida.  
 
4.3. As provas da Mini Corrida e da Caminhada não têm caracter competitivo, pelo que não serão 
cronometradas; 
 
4.4. Podem participar na Mini Corrida e da Caminhada pessoas de todas as idades, mesmo em cadeira 
de rodas ou carrinhos de bebé, desde que acompanhadas por um adulto. 

5. Inscrições 
5.1. As inscrições poderão ser feitas enviando comprovativo de transferência bancária com nome, 
prova e escalão, para o seguinte email: bvpc_secretaria@sapo.pt ou presencialmente no Quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, estando sujeitas às seguintes taxas de inscrição, comuns 
a todas as provas: 
Corrida : 

Até 19 de Abril de 2013: 5 euros 
Véspera e Dia da Prova (até 1h antes do começo da prova), apenas no Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Penalva do Castelo: 10 euros 
Mini Corrida/Caminhada 

Até 19 de Abril de 2013: 2 euros 
Véspera e Dia da Prova (até 1h antes do começo da prova), apenas no Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Penalva do Castelo: 3 euros 
 
5.2. O pagamento das inscrições é feito através de transferência bancária para o seguinte NIB – 

0045 3100 4020 3702 4317 3 
, devendo todos os participantes enviar por email bvpc_secretaria@sapo.pt o comprovativo de 
pagamento com indicação do nome, escalão e prova. 
 
 
 
 



6. Levantamento de dorsais 
 
6.1. O levantamento de dorsais no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, nas 
seguintes datas e horários 
20 de novembro 2013 (sábado) das 10 às 19 horas; 
21 de novembro 2013 (domingo) das 08:00 às 10:00 horas. 
 

6.2 Aconselha-se vivamente que o levantamento de dorsais ser feito na véspera da prova, a fim de 
evitar filas de espera. 
 
7. Identificação 
7.1. Cada um dos participantes está obrigado a usar o dorsal colocado ao peito de forma bem visível, 
fixado nas pontas por alfinetes de dama/pregadeiras; 

7.2 Pessoas sem dorsal serão convidadas por membros da organização ou pelas forças policiais a 
abandonar o percurso da prova, estando-lhes vedado o acesso à reta da meta; 
 
8. Prémios 
8.1. Todos os atletas chegados à meta recebem prémios de presença (a designar) pela sua  participação 
no evento; 

8.2. Na prova de 10 km serão ainda distribuídos prémios monetários de acordo com a seguinte tabela: 
 
 

Estrada 

10Km 

Seniores Masculino e 

Feminino 

100 euros 

50 euros 

25 euros 

Maiores de 40 

Masculino e Feminino 

100 euros 

50 euros 

25 euros 

 
 
8.3. Os atletas devem ser portadores de um documento de identificação onde conste a sua data de 
nascimento, no caso de ser necessário confirmar a idade. 



8.4. Não haverá classificações coletivas; 
 
8.5. A cerimónia de entrega de prémios realiza-se às 12:00 horas. 
 
9. Seguro desportivo 
9.1. A organização tem um seguro desportivo a favor dos participantes não federados, (Decreto-Lei nº. 
146, de 26 de Abril de 1993). O seguro de provas desportivas cobre os riscos de morte ou invalidez 
permanente e despesas de tratamento constantes na respectiva apólice. 

9.2. Todos os participantes, sem excepção, devem se assegurar que se encontram física e 
psicologicamente aptos a participarem na prova em que se inscrevem. 
 
10. Segurança no percurso 
10.1. Caberá aos Bombeiros e forças policiais a gestão e do plano de controlo e eliminação do trânsito 
automóvel não autorizado no decorrer da prova. 

10.2. O fecho do controlo da prova é feito uma hora e meia após a partida, após a qual o trânsito 
automóvel é reaberto no percurso. 
 
11. Júri da prova 
11.1. O Júri da Prova é constituído por elementos dos bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, a 
quem cabe decidir eventuais questões técnicas decorrentes da participação dos atletas no evento. 
 
11.2. Compete aos fiscais de percurso, juízes de partida e chegada, anotarem e desclassificarem os 
atletas que: 
a) Não cumpram o percurso da prova; 
b) Obstruam intencionalmente outros atletas; 

11.3. Quaisquer reclamações ou protestos têm de ser apresentados por escrito, obrigatoriamente feito 
em impresso próprio disponibilizado pela organização ou por email e dirigido a um dos membros do 
Juri da Prova, até às 12 horas do dia 22 de Abril de 2013 (segunda-feira após a prova). 
 
11.4. Todos os casos omissos neste Regulamento, serão apreciados pela Organização e julgados pelo 
júri da prova, com base nos regulamentos da IAAF, Federação Portuguesa de Atletismo e Comissão 
Nacional de Estrada e Corta-Mato; 
 
12. Serviços e Facilidades 
12.1. Todos os participantes podem usufruir gratuitamente de: 
Duches  
Wc´s públicos  
Serviço de guarda-roupa  
 
12.2. O Guarda-Roupa é um serviço gratuito e está condicionado à amostragem do dorsal para 
depósito e levantamento dos pertences pessoais, sendo que cada saco é identificado com o número de 
dorsal do atleta; 
12.3. A organização não se responsabiliza pela eventual falta de pertences pessoais, pelo que se 
aconselha que não deixem no Guarda-Roupa objetos de valor; 
 
12.4. O Serviço de Guarda-Roupa está a funcionar no dia da prova, das 08:30 às 12:30 horas, no 
Quartel dos Bombeiros de Penalva do Castelo 
 
14. Contactos 
Para mais informações podem os interessados contactar com a Organização através dos seguintes 
meios: 
a) Contacto móvel:  Filipe Fidalgo 933534341  
                                  Sr. Tito 963632090 



b) Email: bvpc_secretaria@sapo.pt 


