
Regulamento 

Corrida / Caminhada do Arroz 2017 

Artigo 1 

Organização 

A Corrida e caminhada do Arroz é organizada pelos Bombeiros de Samora 

Correia em parceria como a Câmara Municipal de Benavente. 

Artigo 2 

Data / Hora / Local 

A Corrida do Arroz realiza-se no dia 21 Maio de 2017. 

  Prova 14Km 

o Hora da partida: 09h30. 

o Local da partida e meta: Centro Cultural Samora Correia. 

  Caminhada 

o Hora da partida: 09h35. 

o Local da partida e meta: Centro Cultural de Samora Correia. 

Artigo 3 

Kit Atleta 

O kit do atleta composto por: 

  Prova 14 km: uma t-shirt técnica unissexo, um dorsal, alfinetes e ofertas 

diversas dos patrocinadores. 

  Caminhada : uma t-shirt técnica unissexo, um dorsal, alfinetes e ofertas 

diversas dos patrocinadores. 

Os tamanhos disponíveis para a prova 14 km serão os seguintes: S, M, L 

e XL. 

Os tamanhos disponíveis para a Caminhada serão os seguintes: S, M, L 

e XL , 5-6 anos, 7-9 anos, 10-11 anos. 

 Os tamanhos serão distribuídos de acordo com os pedidos efetuados ao 

balcão, na altura de recolha do kit. O stock de tamanhos será distribuído 

mediante a disponibilidade. Caso se verifique ruptura de stock em algum 

dos tamanhos, a organização proporá ao atleta um tamanho alternativo. 

 



Artigo 4 

Entrega Kit Atleta 

A entrega dos kits de atleta será efetuada nas seguintes datas, horários e 

locais: 

  Sexta feira, 19 Maio | 12h00 às 19h00 | Local: Quartel Bombeiros 

Samora Correia 

  Sábado, 20Maio | 10h00 às 18h00 | Local: Quartel Bombeiros Samora 

Correia 

  Domingo, 21 de Maio | 8h00 às 9h00 | Local: Centro Cultural Samora 

Correia 

A) DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A RECOLHA DE KIT DO ATLETA: 

  Confirmação de inscrição recebida na caixa de e-mail após o 

pagamento 

  Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do 

Cidadão, Carta de Condução) 

B) RECOLHA DE KIT DO ATLETA EM NOME DE OUTRO ATLETA: 

A recolha do kit do atleta em nome de outro participante pode 

ocorrer desde que sejam apresentados os seguintes elementos: 

  Confirmação de inscrição recebida na caixa de e-mail após o 

pagamento 

  Documento de identificação da pessoa que recolhe o kit 

(Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, Carta de Condução) 

Artigo 5 

Dorsal de Prova 

A utilização do dorsal é obrigatória na prova principal e na caminhada. 

O dorsal deve ser colocado na parte frontal da t-shirt utilizando os 

alfinetes fornecidos pela organização. O dorsal é pessoal e 

intransmissível. 

A organização desqualificará todos os atletas que: 

  Não tenham o dorsal devidamente colocado 

  Utilizem o dorsal de outro atleta 



  Dobrem ou manipulem a publicidade do dorsal 

 

Artigo 6 

Comportamentos antidesportivos 

A organização desqualificará qualquer atleta que: 

  Falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição 

  Não se apresente no local da partida, com o dorsal da prova 

colocados  na parte frontal da t-shirt e bem visível  

  Manifeste mau estado físico 

  Utilize o dorsal de outro atleta 

  Dobre ou manipule a publicidade do dorsal 

  Não cumpra a sinalética colocada pela organização e/ou salte 

barreiras para a partida 

  Não cumpra o percurso na sua totalidade 

  Não respeite as instruções da organização 

  Manifeste comportamento antidesportivo (ex: empurrões e 

obstruções que prejudiquem de forma intencional os outros 

atletas) 

A organização não aceitará nas suas provas a inscrição de atletas 

que recorram a práticas antidesportivas. 

Artigo 7 

Segurança e assistência médica na Prova 

Caberá às forças policiais a gestão, planeamento, controlo e eliminação 

do trânsito não autorizado no decorrer das provas, bem como a garantia 

da segurança dos participantes. 

O trânsito automóvel será cortado, em toda a extensão do percurso, com 

a antecedência estipulada pelas entidades competentes. A reabertura do 

trânsito automóvel será feita três horas após a partida. 

A organização da prova disponibilizará aos participantes socorro pré 

hospitalar durante a partida, percurso e meta com evacuação para 

unidade hospitalar em caso de necessidade. 

As equipas de assistência pré hospitalar têm autoridade para retirar de 

qualquer uma das provas, atletas que não se revelem aptos a participar 

ou que tenham recebido cuidados de assistência vitais durante a prova. 

 



Artigo 8 

Cedência dos direitos de imagem 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma 

gratuita e incondicional, aos Bombeiros de Samora Correia à empresa 

Acorrer.pt e aos seus associados, os direitos de utilização da sua 

imagem que serão captadas nas filmagens e fotografias que terão lugar 

durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças 

comunicacionais de apoio e divulgação de eventos futuros. 

Artigo 9 

Política de cancelamento do Evento 

O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a factores externos à 

organização: catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade 

de usar as vias de circulação de trânsito, impossibilidade de usar 

telecomunicações, restrições do governo, nova legislação, entre outros 

motivos. 

Nestes casos, a organização reserva-se no direito de, nos 30 dias 

seguintes à data prevista para a realização do evento, emitir um parecer 

acerca das acções a serem tomadas resultantes da gravidade do 

cancelamento. 

 


