Regulamento
3ª CORRIDA TSF RUNNERS
1. DESCRIÇÃO
No dia 14 de Maio de 2016, pelas 17h00, terá lugar a 3ª edição da Corrida TSF Runners.
Prova de corrida a pé que terá 2 distâncias, 10 e 5 mil metros compreendidos entre
Pedrouços e Santos.
2. DATA / HORA / DISTÂNCIA / LOCAL
Data : Dia 14 de Maio de 2016
Hora : Às 17h00
Distância : Percurso de 10km e de 5km
Partida : Praça do Império - Belém
Chegada : Praça do Império - Belém
3. INSCRIÇÕES
Os participantes poderão inscrever-se individualmente ou em equipa.
a. Inscrições de Equipa
As inscrições de equipa ou grupo implicam a existência de um responsável.
Este elemento será o contacto em todo o processo de inscrição e de levantamento dos
Kits do Atleta de TODOS os membros da equipa.
b. Limite de inscrições
As inscrições encerrarão automaticamente assim que se atingirem os 3.000 inscritos.
c. Prazos e valores de inscrição
Prova 10 km: até 13 de Maio * - 8€
Prova 5 km: até 13 de Maio * - 5€
* Inscrições realizadas e pagas depois de dia 9 de maio não garantimos dorsal
personalizado. Será atribuído um dorsal numérico.
d. Locais de inscrição
ONLINE
Através do Site TSF Runners ou na Bilheteira Online
LOCAIS FÍSICOS
Em qualquer loja SportZone do País.
e. Kit de Atleta
• Todas as inscrições incluem t-shirt oficial da prova e dorsal personalizado com
nome e apelido a indicar no ato de inscrição.

•
•
•
•
•

f.

As inscrições realizadas apos dia 9 de maio, não terão dorsal personalizado e será
atribuído um dorsal numérico.
Os inscritos na prova de 10Km terão um Chip associado ao dorsal para
cronometragem de tempo e classificação oficial.
A prova de 5Km não será cronometrada.
Para inscrições realizadas depois de 8 de Maio não asseguramos a personalização
dos Dorsais de cada participante.
Poderão ocorrer condições e ofertas especiais durante o período de inscrição.

Descontos no acto de Inscrição
Inscrições realizadas nas Lojas SportZone têm 25% desconto em cartão.

4. FORMAS DE PAGAMENTO
Online : Pagamento por PayPal, Visa, Mastercard e Referência Multibanco.
Lojas SportZone : Dinheiro, Multibanco ou Cheque.
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
• As inscrições estão abertas a todos os interessados, desde que estejam corretamente
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, carrinhos de bebés, animais e
outros meios mecânicos que a organização considere inapropriados.
• O direito a receber todas as contrapartidas incluídas no valor da inscrição será
exercido nos locais definidos pela organização.
• Os atletas terão de se fazer acompanhar do seu dorsal no dia da prova, caso contrário
não poderão participar.
• A inscrição nas corridas de 10 Km e 5Km é pessoal e intransmissível. Não se aceitam
devoluções, independentemente da causa ou da importância paga para a inscrição.
6. ENTREGA DE T-SHIRTS
A organização reserva o direito de distribuir T-shirt oficial da prova de tamanho prédefinido, aos corredores que não o indiquem no momento da inscrição. Apenas terão
direito à T-shirt oficial da prova, aqueles que efetivamente concluíram a inscrição na prova
e que tenham feito a sua recolha no dia estabelecido pela organização.
7. MARCA DOS ATLETAS
A organização reserva o direito de, na entrega da T-shirt oficial da prova, solicitar aos
corredores inscritos numa determinada zona específica que justifiquem a sua marca nos
10 km ou Meia Maratona (deverá ser uma prova Homologada e ter sido obtida nos últimos
6 meses).
Depois de indicar a sua Marca nos 10 km ou Meia Maratona a organização irá determinar
a caixa de tempo em que cada participante vai partir, atribuindo uma pulseira com a cor

correspondente. No dia da prova, caso não levem consigo a pulseira ou outra
identificação, perdem o acesso à zona de partida e ser-lhe-á indicada a caixa de partida
mais recuada.
8. PARTIDAS E TEMPO DE PROVA
A partida estará organizada por tempos, podendo aceder às zonas correspondentes
exclusivamente os corredores com pulseira de acesso.
O participante terá que terminar a prova dentro de duas horas e trinta minutos, tempo de
duração da mesma.
9. PERCURSOS E DISTÂNCIAS
a. Corrida 10 km
DISTÂNCIA
O percurso da prova tem a extensão de 10 km.
PERCURSO
Partida junto à Praça do Império, seguir pela Av. Índia em direção a Algés, entrando na
N6 até realizar o retorno no cruzamento com a Av. Torre de Belém (junto aos
semáforos). Continuar na AV. Da Índia em direção Lisboa, passando pelo CCB, centro
congressos de Lisboa, por debaixo do Viaduto de Alcântara até realizar o retorno junto
ao Banco Mais (Av. 24 Junho) em direção a Belém. Seguindo pela faixa do sentido do
trânsito no mesmo percurso, seguir para Belém, virar à Direita para a Meta na Praça
do Império.
b. Corrida 5 km
DISTÂNCIA
O percurso da prova tem a extensão de 5 Km, sensivelmente.
PERCURSO
Partida junto à Praça do Império, seguir pela Av. Índia em direção a Algés, seguir na N6
até realizar o retorno, no cruzamento com a Av. Torre de Belém (junto aos
semáforos). Continuar na AV. Da Índia em direção a Lisboa, passando pelo CCB, Museu
da Eletricidade até realizar o retorno junto ao Cruzamento com a Rua Mércia
Mouzinho de Albuquerque (Hospital Egas Moniz) em direção a Belém. Ao chegar a
Belém, virar à direita para a Meta na Praça do Império.
10. ENTREGA DO KIT DO ATLETA
DATA DE ENTREGA:
12 e 13 de Maio, entre as 10:00h e as 21:00h.
LOCAL DE ENTREGA:
SportZone Colombo, Centro Comercial Colombo.

LEVANTAMENTO DO KIT DO ATLETA:
•
•

Comprovativo de confirmação de inscrição, recebido na caixa de email após
pagamento (Bilhete)
Documento de identificação (BI, cartão cidadão ou carta de condução) ou fotocopia
deste, caso o levantamento seja em nome de outro atleta.

Não serão entregues Kits do Atleta no dia da prova.
A atribuição da T-shirt Oficial da prova será realizada de acordo com o tamanho indicado
no ato de inscrição.
Caso se verifique rutura de stock em algum dos tamanhos a organização proporá ao atleta
um tamanho alternativo.
A todos os Atletas que terminem a prova será oferecido um Brinde alusivo à Corrida TSF
Runners 2016, Fruta, Água e ofertas diversas.
11. CRONOMETRAGEM
Será efetuada cronometragem da prova de 10 km por intermédio de chips colocados no
dorsal correspondente de cada participante.
O atleta é responsável pela verificação e colocação correta do seu dorsal com Chip.
O uso incorreto do dorsal com chip implica não aparecer na classificação oficial da prova.
12. BENGALEIRO
Haverá um espaço reservado para guardar os pertences de cada participante, situado
junto à partida/meta.
13. ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA
A organização irá dispor os meios de emergência adequados, com ambulâncias
distribuídas ao longo do percurso e tendas na zona de Partida/Meta.
14. CONTROLO ANTI DOPING
O controlo anti doping poderá ser efetuado de acordo com a normativa vigente da IAAF.
15. CLASSIFICAÇÃO E PRÉMIOS
Será realizada a classificação geral, feminina e masculina da prova de 10 km, que ficará
disponível no site da prova, momentos depois do último participante ter cruzada a linha
de chegada e de terem sido confirmadas todas as leituras.

PRÉMIOS
Os prémios serão entregues no dia da corrida aos 3 primeiros classificados da geral
Masculina e Feminina.
A organização irá publicar os resultados da seguinte forma:
•
•
•

Classificação Geral
Classificação Geral Femininos
Classificação Geral Masculinos

16. DESQUALIFICAÇÕES
O serviço médico da competição, bem como qualquer juiz árbitro estão habilitados para
retirar de prova qualquer atleta que:
•
•
•
•
•

Manifeste mau estado físico.
Não realize o percurso completo.
Não tenha dorsal ou este não seja visível.
Esteja a correr com o dorsal ou chip de outro atleta.
Manifeste comportamento antidesportivo.

17. SEGURO
A organização da prova assegura a todos os inscritos um seguro de acidentes pessoais,
conforme previsto no D.L. 10/2009.
18. 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.
Não é aconselhável a participação de atletas nascidos após 1997, pelo que a
responsabilidade da sua participação é da exclusiva responsabilidade dos seus pais ou
tutores legais.
19. CEDÊNCIA DOS DADOS DE INSCRIÇÃO
A Global Media Group, a Last Lap Eventos Lda. e seus associados reservam-se no direito de
utilizar a base de dados com elementos preenchidos pelos participantes nas suas ações de
promoção.

É concedido ao participante/encarregado de educação a hipótese de não autorizar a
cedência dos dados pessoais recolhidos no ato de inscrição, devendo enviar um email
para geral@tsfrunners.pt informando que não cede os seus dados às entidades acima
referidas.
20. CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE IMAGEM
O participante ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e
incondicional, à Global Media Group, à Last Lap Eventos Lda. e seus associados os direitos
de utilização da sua imagem tal como captada nas filmagens que terão lugar durante o
evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio.
21. 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.
22. CASOS OMISSOS E RECLAMAÇÕES
As reclamações e casos omissos serão alvo de avaliação e decisão por parte do Diretor de
Prova, no caso das situações de foro desportivo, ou da Global Media Group nas restantes
situações.
23. INFORMAÇÕES
Morada: Av. Liberdade, 266 1250-149 Lisboa
Telefone: 214 160 350
Web: www.tsfrunners.pt
Email: ajuda@bol.pt (temas relacionados com a inscrição)
Email: geral@tsfrunners.pt
Facebook: www.facebook.com/tsfrunners.pt
Contactos telefónicos disponíveis de 2ª a 6ª das 9h00-12h30 e 14h00-17h30.

