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REGULAMENTO CORRIDA #BEACTIVE 

PARQUE EDUARDO VII 

O IPDJ em parceria com a Câmara Municipal de lisboa e a Associação de Atletismo de Lisboa, 

levam a efeito a organização da Corrida  #BEACTIVE em Lisboa, no próximo dia 30 de 

Setembro.  

Este evento conta com 3 provas no seu programa; 8km de caracter competitivo e uma de 4km 

participativo onde se pode correr ou caminhar, e ainda provas jovens. 

O objetivo fundamental do evento é a promoção dos benefícios da prática regular de desporto 

e atividade física para todos. 

Âmbito 

Corrida #BEACTIVE  8km, prova aberta a todos os interessados, de ambos os sexos e de acordo 

com os escalões etários abaixo definidos. 

CAMINHADA 4km,  prova sem carácter competitivo aberta a todos os interessados, sem 

distinção de idade ou sexo. 

Provas Jovens, prova para promover as boas práticas. 

PARTIDAS 

15h30 provas jovens 

16h00 Corrida 8km, com partida na Praça do Comércio,  

16h00 Prova 4 km - Correr ou Caminhar 4km, a partida é à mesma hora da prova principal, 

devendo os participantes estar posicionados atrás dos atletas da Prova Principal. 

ESCALÕES (na prova de 8km) com prémios aos 3 primeiros de cada escalão. 

Masculinos: JUN, SEM, M35,M40,M45,M50,M55,M60,M65,M70 

Femininos: JUN, SEM,F35,F40,F45,F50,F55,F60,F65  

Escalões na prova jovem: com prémios aos 3 primeiros de cada escalão. PROVA FEITA EM 

VOLTA DA PRAÇA DO COMÉRCIO 

Benjamins A: 400 metros 

Benjamins B- Infantis : 600 metros 

Iniciados – Juvenis: 1200 metros 
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Prémio de participação para todos 

Saco 

T´shirt Técnica 

Medalha 

Prémios aos primeiros classificados 

Prémios aos primeiros classificados por escalão nas provas Jovens e na prova de 8 km 

Identificação 

Sempre que a organização o solicitar, os atletas têm que apresentar um documento de 

identificação (Cartão do Cidadão, Bilhete de Identidade, Passaporte, ou outro documento 

oficial), sob pena de não lhes serem atribuídos os respectivos prémios. 

Abastecimento 

Há posto de abastecimento aos 4 Km na prova de 8km, bem como apoio na zona de chegada. É 

proibido todo e qualquer abastecimento a atletas fora das zonas estabelecidas para o efeito. 

Durante a prova será efectuado um controlo de passagem de atletas. 

Cronometragem (prova 8km) 

Na prova de 8km a cronometragem é feita com chip e encerra 3.00 após o início da mesmo 

(18h, hora de fecho). 

Levantamento de Dorsais  

Levantamento de dorsais (tenda no local de partida na sexta-feira  dia 29, entre as 10h e as 19 

horas; sábado dia 30, entre as 10 e as 12 horas) 

Casos Omissos 

Todos os casos omissos neste Regulamento são resolvidos pela organização e em 

conformidade com o Regulamento da Federação Internacional de Atletismo Amador. 

Percursos:  

PARTIDA: Praça Comércio, vira para a 24 Julho, segue até ao Largo de Santos onde é feito o 1º 

Retorno, segue novamente na 24 de Julho até à praça do Comércio (aqui a Caminhada para e 

entra na meta) a prova segue para a na Av D Henrique até à Estação Santa a Apolónia, segue 

mais 500 metros e faz o 2ª retorno debaixo do viaduto (de acesso à Av Mouzinho de 
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Albuquerque), ao voltar à Praça do Comércio segue novamente na Av D Henrique, na Praça do 

Comércio está instalada a Meta. 

PARTIDAS E CHEGADAS 

 

PERCURSO GERAL 8KM 
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1º RETORNO 

 

2ª RETORNO 

 


