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Regulamento da Prova 

O Colégio St. Peter’s School, promove com a organização da PlayurDream, no próximo dia 27 

de Abril de 2014 a 2ª Meia-Maratona de Almada: 

Ponto I: 

Meia-Maratona:  

 

Distância de 21,095 Km com início pelas 10:30h e partida na Rua Sérgio Malpique (frente 

Almada Fórum) em direção à Rotunda Centro Sul, Cova da Piedade, Base Naval de Lisboa, 

regresso à Cova da Piedade, entrada na Lisnave, percurso dentro da Lisnave, Cacilhas, Avenida 

25 de Abril, Av. D. Afonso Henriques, Av. Nuno Álvares Pereira, Av. Bento Gonçalves, Ramalha, 

Av. Jorge Peixinho, Av. Conselho Europeu, Av. Jorge Peixinho, Av. José Cardoso Pires, Av. 

Torrado da Silva, Rua António Calado, Ciclovia Almada Fórum, Rotunda Centro Sul e 

terminando novamente na Rua Sérgio Malpique (frente Almada Fórum). 

Na Meia Maratona podem participar atletas individuais, inscritos em núcleos, clubes escolas e 

militares, federados ou populares, maiores de 18 anos que serão integrados nos seguintes 

escalões: 

Seniores Masculinos/Femininos (Nascidos em 1995 e anos anteriores); 

Veteranos I - 35 a 39 anos, respeitante ao ano civil; 

Veteranos II - 40 a 44 anos, respeitante ao ano civil; 

Veteranos III - 45 a 49 anos, respeitante ao ano civil; 

Veteranos IV - 50 a 54 anos, respeitante ao ano civil; 

Veteranos V - 55 a 59 anos, respeitante ao ano civil; 

Veteranos VI – 60 a 64, respeitante ao ano civil;  

Veteranos VII – Jovens com mais de 65 anos, respeitante ao ano civil. 

 

 Classificação Geral 

É composta por todos os atletas chegados à meta. Todos atletas, independentemente do 

escalão a que pertencem, usufruem do prémio correspondente ao lugar de chegada.  

 

Meia Maratona || Masculinos e Femininos 

 

1º Prémio – a defnir + Medalha relativa ao 1º lugar 
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2º Prémio – a defnir + Medalha relativa ao 2º lugar 

3º Prémio – a defnir + Medalha relativa ao 3º lugar 

 

10kms. || Masculinos e Femininos 

 

1º, 2º e 3º Prémios – a definir + medalha relativa ao lugar 

 

10kms. : 

 

Distância de 10 kms. e início pelas 10:30h e partida na Rua Sérgio Malpique (frente Almada 

Fórum) em direção à Rotunda Centro Sul, Cova da Piedade, Base Naval de Lisboa, regresso à 

Cova da Piedade, Rotunda Centro Sul e terminando na Rua Sérgio Malpique (frente Almada 

Fórum). 

 

A prova de 10kms. é aberta a todos os participantes, maiores de 16 anos, que se queiram 

integrar na festa do atletismo, aproveitando da melhor forma os seus tempos de lazer. 

 

Ponto II 

 

 Inscrições: 

 Até 28 de 
Fevereiro 
de 2014 

Até 13 de 
Abril de 

2014 

Até 24 de 
Abril de 2014 

Última hora* Gold Runner 

Meia 
Maratona 15€ 18€ 22€ 30€ 50€** 

10 kms. 10€ 13€ 16€ 20€ 40€** 

 

*Só haverá inscrições de última hora se o limite de inscrições não tiver sido atingido – 7.000 

participantes. 

** A inscrição Gold Runner dá direito a estacionamento VIP, acesso a zona de convidados, suporte para 

dorsal premium, partida privilegiada, reforço alimentar no final da prova. 

 

Locais de Inscrição: 

 

- Página oficial da Meia-Maratona: http://www.meiamaratonadealmada.com;  

- Tenda de apoio nos treinos gratuitos da Meia Maratona de Almada; 
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Ponto III 

 

1. A organização obriga-se a celebrar o contrato de seguro desportivo, válido e a favor de 

todos os atletas inscritos e participantes não federados, estipulado por lei conforme 

artigos 15º e 18º do Decreto-Lei nº 10/2009; 

2. Não é da responsabilidade da organização, bem como de qualquer entidade oficial e 

particular que lhe preste apoio ou colaboração, qualquer acidente com atletas, 

técnicos e demais apoiantes, nas viagens de acesso e regresso ao longo da prova, em 

ações de apoio por estas pessoas estranhas à organização. 

3. Para disciplinar os atletas e o trânsito de pessoas e veículos, ao longo da prova, haverá 

forças de ordem pública, militares, escuteiros e elementos da Organização a quem se 

deve prestar toda a atenção e colaboração. 

4. Haverá, ao longo da prova e no local de chegada, uma equipa médica e de 

enfermagem que, em conjunto com uma ambulância, darão todo o apoio médico 

possível. 

5. Não é permitido o trânsito de veículos estranhos à organização, no acompanhamento 

dos atletas durante a competição. Esta ocorrência levará à desclassificação dos atletas 

em causa. 

6. Os atletas que prejudiquem intencionalmente os seus adversários, serão alvo de 

desclassificação. 

7. O júri da prova será da inteira responsabilidade da organização, ouvidos os técnicos de 

apoio. 

8. Haverá juízes de partida, de percurso e de chegada, que avisam, anotam e 

desclassificam atletas que violem as regras e não cumpram todo o percurso 

previamente estipulado (disponível na página oficial do evento). 

9. A atribuição de prémios será feita até 30 dias após o evento por transferência 

bancária. Os atletas terão disponível no site do evento 

www.meiamaratonadealmada.com, a declaração que deverão preencher e submeter 

via e-mail para geral@meiamaratonadealmada.com. A declaração devidamente 

preenchida deverá ser acompanhada da cópia do bilhete de identidade/cartão do 

cidadão e do cartão do contribuinte. Só após esse processo é que será feito a 

transferência.  // montantes a confirmar com a maior brevidade possível; 

10. Serão alvo de desclassificação automática, os atletas que, durante a corrida e ao 

chegar à meta, não sejam portadores de dorsal. 

11. Serão recolhidos ao longo do percurso os atletas que, 3 horas após a chegada do 

primeiro classificado, não tenha ainda cortado a linha de partida. 

12. A entrega de dorsais será realizada no dia 25 e 26 de Abril, em local a anunciar; 

13. Os abastecimentos serão assegurados pela organização a cada 5 Km. 

14. Qualquer reclamação ou protesto, tem de ser apresentada/o por escrito, 

obrigatoriamente ao júri da prova, até trinta minutos após o anúncio dos resultados 

finais, juntamente com a quantia de €50,00 (cinquenta Euros), a qual será devolvida se 

o protesto for considerado procedente. 

15. Todos os casos omissos no presente regulamento, serão apreciados pelo Júri da Prova, 

com base nos regulamentos da Federação Portuguesa de Atletismo e da IAAF. 
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16. Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a Organização reserva-se o direito de 

atribuir dorsais especiais a convidados. 

17. A organização poderá prorrogar o prazo de inscrições, com agravamento da taxa de 

inscrição. 

18. Os atletas convidados serão portadores de um dorsal que lhes dará acesso à primeira 

linha da partida da prova. 

19. Todos os participantes, após efetivação da sua inscrição, assumem este regulamento. 

Regras da Prova 

• As taxas de inscrição não são reembolsáveis e as inscrições efetuadas são 

intransmissíveis. Não há exceções. 

• Após receção e validação da inscrição, a mesma não é reembolsável. A inscrição não 

pode ser oferecida ou vendida a terceiros, nem usada para provas futuras. 

• Se tentar vender a sua inscrição será excluído da prova. 

• Para se inscrever e participar na Meia Maratona terá de ter idade mínima de 18 anos; 

• Para se inscrever e participar na prova de 10 kms. terá de ter idade mínima de 16 anos; 

• Ao inscrever-se assume que está em boas condições físicas e psicológicas para 

participar na Meia Maratona e prova de 10kms. 

• Só poderão participar atletas com o dorsal devidamente colocado. 

Cancelamentos 

• As taxas de inscrição NÃO SÃO REEMBOLSÁVEIS e as inscrições são INTRANSMISSÍVEIS. 

Lamentamos, mas não poderemos admitir exceções. Caso não possa participar, não 

pode vender a sua inscrição. Não é possível transferir a inscrição para a edição 

seguinte, nem para futuros eventos  

Limites de Tempo 

• Para garantir que as ruas reabrem ao tráfego nos horários previstos, o limite de tempo 

para a realização da Meia Maratona e 10kms. é de 3:00h. Este limite será 

RIGOROSAMENTE RESPEITADO. Os participantes devem manter um ritmo que permita 

respeitar o tempo limite para realização da sua corrida ou caminhada. A contagem do 

tempo limite inicia quando o último participante cruzar a linha de partida. 

Benefícios do Participante: 

• T-shirt Técnica nos 10kms.  e na Meia Maratona, 

• Seguro de Acidentes Pessoais; 

• Abastecimento de Água e bebiba energética + fruta (apenas na Meia Maratona); 

Notas: 

1 - Informações sobre Prémios de Participação serão fornecidas brevemente. 

 


