
 

 

 

Regulamento Geral – 4ª Corrida Solidária FaCiT NOVA 

 

1. Descrição 

 No dia 5 de outubro de 2018 terá lugar a 4ª edição da Corrida Solidária FaCiT NOVA que terá a distância de 

cerca de 6 mil metros, realizada no campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa (FCT/UNL), sito na Quinta da Torre, no Monte de Caparica, concelho de Almada. Esta iniciativa é 

organizada pela FaCiT, Associação de Solidariedade da FCT/UNL, juntamente com a AEFCT, Associação dos 

Estudantes da FCT/UNL.  

O valor angariado através dos donativos dos participantes reverte totalmente para os alunos apoiados pela 

FaCiT. 

 

2. Informações Gerais  

Tipologia: Corrida e caminhada  
Data: 5 de outubro de 2018 
Hora da Partida: 10h30min (os concorrentes que ainda não tenham procedido ao levantamento do kit 
deverão apresentar-se pelo menos 1 hora antes). 
Corrida para Veteranos e Séniores – 6 km 
Caminhada - 4km - Partida: 10h40 

Consultar ponto 7 para percursos. 
Partida e Chegada: Junto ao edifício VII localizado no interior do campus da FCT/UNL. 
 

3. Inscrições e prazo 

Os participantes deverão inscrever-se individualmente através do site https://corridafacit.Sports4all.pt até ao 

final do dia 3 de Outubro de 2018. 

3.1 Valores de inscrição 

Os novos estudantes poderão inscrever-se através da Associação de Estudantes na semana de inscrições de 
11 a 14 de Setembro de 2018, mediante um donativo de 2€. Todas as outras inscrições serão feitas mediante 
um donativo de 6€. A inscrição será ́gratuita para sócios da FaCiT e crianças com idade inferior ou igual a 12 
anos.  

 

 
 

https://corridafacit.sports4all.pt/


 

 
3.2 Kit do Participante 
 
Todos os inscritos terão direito a um kit de participante que inclui t-shirt e dorsal personalizado. O kit será 
entregue nos dias 2 e 3 de Outubro entre as 10h e as 17h no hall do ed VII no Campus de Caparica e no dia da 
corrida entre as 9h00 e as 10h00. 
 

4. Transferência do donativo  

O donativo deverá ser transferido através de Referência Multibanco gerada pela plataforma de inscrição, com 

exceção dos novos estudantes que se poderão inscrever através da Associação de Estudantes durante a 

semana de 10 a 14 de setembro de 2018. 

 

5. Condições de Participação 

 As inscrições estão abertas a todos os interessados, desde que inscritos de acordo com o regulamento.  

Por razões de segurança, não é permitida a participação de atletas em cadeira de rodas, assim como atletas 

com patins, skates, bicicletas e outros meios mecânicos que a organização considere inapropriados.  

Os atletas terão de apresentar o respetivo dorsal de forma bem visível durante a prova, caso contrário o seu 

tempo não será contabilizado.  

A inscrição na corrida é pessoal e intransmissível. Não se aceitam devoluções, independentemente da causa 

ou do valor do donativo. 

 

6. Partidas e Tempo de Prova  

A partida da corrida, https://www.plotaroute.com/route/630180, será dada às 10h30min. 
A partida da caminhada ( 4 km)  https://www.plotaroute.com/route/630172 será dada às 10h40m.  
Consultar percurso no ponto 7. 
O tempo limite para duração de qualquer das provas é de duas horas 

 

7. Percurso 

 

   

 

 

 

 

https://www.plotaroute.com/route/630172


 

 

O percurso da caminhada, será: (https://www.plotaroute.com/route/630172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O percurso da corrida será o seguinte: (https://www.plotaroute.com/route/630180) 

https://www.plotaroute.com/route/630172
https://www.plotaroute.com/route/630180


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O percurso poderá ser alterado por questões alheias à organização, impossibilitando o aviso prévio. 

 

 

8. Cronometragem  

A cronometragem da prova será realizada pela Jesus Events, sendo os tempos de chegada registados através 

dum código de barras associado a cada dorsal. O uso incorreto do dorsal invalida a recolha do tempo de prova. 

 

 

 

 

9. Assistência de emergência e Seguro  

 



 

 

A organização irá dispor dos meios de emergência proporcionados pelo Núcleo de Emergência Pré-Hospitalar 

dos Bombeiros Voluntários da Trafaria. A organização da prova assegura a todos os inscritos um seguro de 

acidentes pessoais. 

 

10. Classificação 

Os atletas serão escalonados de acordo com a sua idade nos seguintes agrupamentos etários: 

Escalões Masculinos Femininos 
Distância 

(metros) 

Séniores 18 a 35 anos 18 a 35 anos 6000 

Veteranos 35 anos em diante 35 anos em diante 6000 

 

 

A classificação ficará disponível no site da FACIT (http://sites.fct.unl.pt/facit), até 48h horas após o fim da 

prova. 

 

11. Desqualificações  

O serviço de emergência bem como qualquer membro da organização, estão habilitados para retirar da prova 

qualquer atleta que:  

- Manifeste mau estado físico.  

- Não realize o percurso completo.  

- Não tenha dorsal ou este não seja visível.  

- Manifeste comportamento antidesportivo.  

- Que desrespeite as indicações dos voluntários e organizadores da prova e viole as normas de segurança.  

 

12. Responsabilidade 

A responsabilidade da participação no evento pertence aos participantes.  

No momento da sua inscrição, o participante assume encontrar-se fisicamente apto para o evento. 

A organização declina toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam sofrer durante a prova, 

quer sejam provocados pelos próprios ou por terceiros, desde que não resulte de responsabilidade da 

organização do evento.  

http://sites.fct.unl.pt/facit


 

 

Não é permitida a participação de crianças até aos 12 anos sem acompanhamento de um adulto. 

 

13. Cedência dos direitos de imagem  

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, à FaCiT e AEFCT 

os direitos de utilização da sua imagem tal como captada nas filmagens que terão lugar durante o evento, 

autorizando a sua reprodução nas redes sociais e eventos internos da FaCiT e FCT/UNL. É concedido ao 

participante/encarregado de educação a hipótese de não autorizar a cedência de imagens recolhidas durante 

o evento, devendo enviar um correio eletrónico para corrida.facit@campus.fct.unl.pt informando que não 

cede direitos de imagem.  

 

14. Aceitação dos termos  

Todos os participantes, ao fazer a inscrição, aceitam o presente regulamento e em caso de dúvida ou 

surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a Organização. 

mailto:corrida.facit@campus.fct.unl.pt

