1. ORGANIZAÇÃO
A “MADRUGADA a CORRER” é uma prova de corrida a pé, organizada pelo OEIRAS SPORT CLUBE
com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e do Complexo Desportivo do Jamor.
2. DATA / HORA / DISTÂNCIA / LOCAL
Dia 10 de Julho, às 5h59m, numa distância de 10km, com partida e chegada no Estádio principal do
Complexo Desportivo do Jamor.
3. PERCURSO
A “MADRUGADA a CORRER” disputa-se num percurso de ida e volta entre o Estádio principal do
Complexo Desportivo do Jamor, com retorno em Algés.
4. ABASTECIMENTOS
Haverá dois abastecimentos, um no retorno e outro na zona da meta.
5. INSCRIÇÕES
5.1. Todas as inscrições são com Chip
5.1.1. Inscrição com chip:
Inclui dorsal de participação, chip para cronometragem de tempo, classificação oficial e Kit de
participante
5.2. Prazo de inscrições
As inscrições decorrem entre 1 de Março e 30 de Junho, podendo encerrar antecipadamente no caso de
ser atingido o limite de inscrições referido no ponto 5.6.
5.3. Locais de inscrição
5.3.1. Inscrições individuais podem ser realizadas nos seguintes locais:
Site oficial da prova em www.madrugadacorrer.pt
FISIO-T, Lda., R. Bento Jesus Caraça 15-B, na Cruz-Quebrada
5.3.2. Inscrições colectivas/ em grupo são realizadas na FISIO-T Lda., sede provisória do OEIRAS
SPORT CLUBE, na R. Bento Jesus Caraça 15-B, na Cruz-Quebrada
5.4. Valores de Inscrição
De 1 de Março a 31 de Março: 8€
De 1 de Abril a 31 de Maio: 10€
De 1 de Junho a 30 de Junho 12€
5.5. FORMAS DE PAGAMENTO
Inscrições pela Internet
- Pagamento por Referência Multibanco
Inscrições na FISIO-T, Lda em numerário ou cheque passado à ordem do OEIRAS SPORT CLUBE
5.6. LIMITES DE INSCRIÇÃO
As inscrições encerrarão automaticamente, assim que se atingirem os 2.000 inscritos
6. KIT DO PARTICIPANTE
- Chip, T-Shirt técnica, Dorsal, Saco e Diploma
NOTA: A informação prestada pelo Participante na ficha de inscrição relativa ao tamanho da t-shirt é
meramente informativa, no entanto a Organização tudo fará para que seja disponibilizado o tamanho
pretendido.

7. ENTREGA KIT DE PARTICIPANTE
Nas Piscinas do Jamor, no seguinte horário:
• Sexta-feira, dia 8 de Julho, das 15h00 às 20h00
• Sábado, dia 9 de Julho, das 10h00 às 20h00
8. KITS NÃO RECOLHIDOS
Os Kits não recolhidos nas datas previstas para esse efeito poderão ser levantados até dia 31 de Julho,
em dias úteis, na FISIO-T, Lda., sede provisória do OEIRAS SPORT CLUBE, R. Bento Jesus Caraça, 15B na Cruz-Quebrada, de segunda a quinta-feira das 9h00 às12h e das 15h00 às 18h, e às sextas-feiras
das 8h às 11h, mediante a apresentação do comprovativo de inscrição.
9. CHIPS E DORSAIS DE PROVA
9.1. Dorsais
9.1.1. O dorsal é pessoal e intransmissível. A sua utilização por outro atleta implica a desclassificação do
mesmo.
9.1.2. O dorsal deve ser colocado de forma visível na frente da t-shirt e ser usado durante toda a prova.
9.2. Chips
9.2.1. O chip encontra-se codificado individualmente por atleta, sendo pessoal e intransmissível. A sua
utilização por outro atleta implica a desclassificação do mesmo.
9.2.2. Todos os atletas serão cronometrados e classificados.
9.2.3. A leitura do chip apenas é possível se este for colocado e utilizado conforme as instruções, pelo
que, a organização declina qualquer responsabilidade pela não apresentação dos resultados como
consequência da má utilização do chip.
9.2.4. Devolução de Chips
9.2.4.1. No final da prova, o chip poderá ter que ser devolvido à organização, nos locais devidamente
identificados para o efeito.
10. CLASSIFICAÇÃO
10.1. Só serão classificados os atletas que:
Tenham o dorsal correcto e bem colocado em conformidade com o ponto 9.1
Tenham o chip correcto e bem colocado em conformidade com o ponto 9.2
10.2. A classificação final será colocada no site da prova até quatro horas após a chegada do último
classificado.
As reclamações devem ser apresentadas ao OEIRAS SPORT CLUBE através dos contactos presentes
neste regulamento, até dia 20 de Julho.
11. PRÉMIOS
3 primeiras classificadas femininas, que cumpram com o disposto no ponto 10
3 primeiros classificados masculinos, que cumpram com o disposto no ponto 10
12. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
• A participação na Corrida está aberta a todos os interessados, desde que devidamente inscritos de
acordo com o regulamento.
• Para garantir a segurança de todos os participantes, não é permitida a participação em bicicleta, skate,
patins (ou similares). Pela mesma razão, não é permitida a participação com carrinho de bebé e a
presença de animais.
• Não é aconselhável a participação de atletas nascidos após 1998, pelo que, a responsabilidade da sua
participação, é da exclusiva responsabilidade dos seus pais ou tutores legais.

13. ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA
A organização terá presente assistência de emergência durante o percurso, na zona de partida e na
meta.
14. SEGURO
• Os participantes, ao inscreverem-se nesta prova, assumem reunir as necessárias condições de saúde.
• A organização da prova assegura a todos os inscritos um seguro de acidentes pessoais, conforme
previsto no D.L. 10/2009.
15. CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO
• Após confirmação da inscrição, não é possível o seu cancelamento nem o respectivo reembolso do
valor pago.
• É permitida a transferência de inscrições, através da alteração do seu titular. Os pedidos de
transferência têm obrigatoriamente que ser realizados para o OEIRAS SPORT CLUBE através dos
contactos presentes neste regulamento, até ao dia 30 de Junho às 20:00h
16. ACEITAÇÃO DOS TERMOS
Ao inscreverem-se os participantes aceitam o presente regulamento.
17. CASOS OMISSOS
Os casos omissos, serão alvo de avaliação e decisão por parte do Director de Prova.
18. CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
OEIRAS SPORT CLUBE
Rua Bento de Jesus Caraça, 15-B, 1495-686 Cruz-Quebrada
Tel: + 351 21 415 33 55
Web: www.madrugadacorrer.pt
Mail: madrugadacorrer@gmail.com
oeirassportclube@gmail.com
Contacto telefónico disponível de 2ª a 6ª das 9h00 às 19h

