23º Grande Prémio da Páscoa em Atletismo - 2019
Disposições Normativas
1. O Município de Alcácer do Sal, conjuntamente com a Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor-o-Novo, União de Freguesias de Alcácer do Sal
e Santa Susana, vão levar a efeito no dia 19 de Abril de 2019, pelas 10.00 horas, o 23º
Grande Prémio da Páscoa em Atletismo:
1.1. A prova é aberta a toda a população;
1.2. O percurso será cumprido ao longo da periferia da cidade e marginal;
1.3. O início da prova tem lugar na pista de atletismo do Estádio Municipal de
Alcácer do Sal e terá como meta a margem sul, junto ao Skate Park;
1.4. O percurso da corrida tem uma distância de 10 km e o percurso da caminhada
tem uma distância de 4,5 km.
2. Inscrições:
2.1. Devem ser feitas até às 17.00 horas do dia 16 de Abril de 2019;
2.2. Terão um custo de 2€ para a caminhada e 3€ para a corrida;
2.3. São gratuitas para crianças com idades até aos 6 anos (inclusive);
2.4. Podem ser pagas no ato da entrega do boletim ou através de uma Referência
Multibanco:
2.4.1. As inscrições podem ser feitas (individual e/ou em grupo) através do
endereço eletrónico www.acorrer.pt;
2.5. As inscrições podem ainda ser efectuadas nos seguintes locais:
2.5.1. Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Alcácer do Sal (gabinete do
sector de desporto), junto à Escola Básica 2/3 Pedro Nunes;
2.5.2. Piscina Municipal Coberta de Alcácer do Sal;
2.5.3. Piscina Convertível do Torrão;
2.5.4. Junta de Freguesia da Comporta;
2.5.5. Junta de Freguesia de São Martinho;
2.5.6. Junta de Freguesia do Torrão.
2.6. A Organização não garante a atribuição de t-shirts após a data limite de
inscrição.
2.7. O levantamento dos dorsais deve ser feito até, no máximo, ao dia antecedente
da prova, no Pavilhão Gimnodesportivo de Alcácer do Sal e na Piscina Convertível do
Torrão, no dia da prova, no Campo Municipal de Alcácer do Sal.
3. Prémios:
3.1. Na prova da corrida, serão entregues prémios aos 3 primeiros lugares,
masculinos e femininos, dos seguintes escalões:
3.1.1. Sub 23, (até aos 23 anos);
3.1.2. Elites (dos 24 aos 34 anos);
3.1.3. Veteranos A (dos 35 aos 49 anos);
3.1.4. Veteranos B (mais de 50 anos).
3.2. Haverá ainda um prémio especial para 1º, 2º e 3ºclassificados, masculinos e
femininos, residentes no concelho de Alcácer do Sal.
4. Na caminhada não será efectuada classificação individual ou coletiva.

5. Todos os atletas participantes no 23º Grande Prémio da Páscoa estão cobertos por
seguro, de acordo com o estipulado na lei.
6. Os participantes deverão assegurar-se da não existência de qualquer
contraindicação médica para a prática desportiva em geral e da corrida em particular.
7. O local de apoio para os banhos é o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, junto à
Escola Básica 2/3 Pedro Nunes.
8. Todos os atletas deverão vir munidos do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão,
e Número de Identificação Fiscal (NIF), pois em caso de dúvida a organização exigirá
a sua apresentação (não se aceitando fotocópias).
9. Por obrigatoriedade legal, todos os participantes menores de 18 (dezoito) anos,
deverão entregar um Termo de Responsabilidade, assinado pelos pais/encarregados,
juntamente com a inscrição.
10. Em cada prova existirão locais apropriados para se efetuar o controlo, sendo estes
locais estabelecidos pela organização.
11. Durante a prova, haverá locais para distribuição de águas e assistência, e, no fim
da prova, haverá a oferta de um lanche volante para os participantes.
12. Qualquer caso omisso destas disposições normativas será resolvido pela
Organização da prova.
13. Em caso de más condições atmosféricas (frio e/ou chuva forte), a prova poderá ser
adiada para uma data a designar.
14. A Organização contará com a colaboração das Forças de Segurança, para o
controlo do trânsito e garantia da segurança dos participantes durante a prova.
15. Os direitos de imagem ficam condicionados à Lei de Proteção de Dados.

Informações; todas as informações podem ser obtidas através do número de telefone
265613538, 265009991, 265622733 e do telemóvel 913602387 ou do correio
eletrónico desporto@m-alcacerdosal.pt.

