
 

 

 

 

 

 

SEIXAL NIGHT RUN 2015 

3 de julho de 2015, 21.30 horas, ruas do Seixal 

 

REGULAMENTO DA PROVA 

1) Organização 

 A Seixal Night Run é organizada pela Academia de Atletismo do Seixal. 

 

2) Inscrições 

As inscrições podem ser realizadas no site www.seixalnightrun.pt, através do separador 
Inscrição, até ao dia 30 de junho de 2015.  

 

3) Data, hora e local  

A corrida realiza-se no dia 3 de julho de 2015.  

Prova principal (6 km)  

Hora de partida: 22.30 horas 

Local de partida/chegada: Rua Paiva Coelho – Seixal  

 

Caminhada Solidária (4 km)  

Hora de partida: 22.30 horas 

Local de partida/chegada: Rua Paiva Coelho – Seixal  

 

Corrida para jovens (300/800/1600 metros)  

Hora de partida: 21.30 horas 

Local de partida/chegada: Rua Paiva Coelho – Seixal 

 



 

4) Duração 

O controlo de chegada da prova principal (6 km) e da caminhada solidária (4 km) termina 
às 23h45.  

 

5) Entrega de dorsais  

A entrega de dorsais terá lugar na sede no Seixal da União de Freguesias do Seixal, 
Arrentela e Aldeia de Paio Pires (Travessa dos Lusíadas, 2, Seixal), nos dias:  
- Dia 2 de julho, entre as 18 e as 21 horas.  
- Dia 3 de julho, entre as 18 e as 20 horas.  
 

Documentos necessários para recolha do dorsal: documento de identificação (Bilhete de 
Identidade, Cartão do Cidadão, Carta de Condução) 

 

6) Dorsal de prova  

A utilização do dorsal é obrigatória, tanto nas provas de corrida como na caminhada. O 
dorsal deve ser colocado na parte frontal da t-shirt. O dorsal é pessoal e intransmissível.  

A organização desqualificará todos os atletas que não tenham o dorsal devidamente 
colocado ou utilizem o dorsal de outro atleta.  

Os atletas que não tenham o dorsal colocado não estão autorizados a circular no percurso 
e não têm acesso aos brindes. 

 

7) Prémios  

Aos vencedores absolutos, masculino e feminino. Aos 3 primeiros atletas de cada 
categoria. Às 10 equipas que apresentarem o maior número de participantes 
(corrida/caminhada). 

 

8. Condições de participação  

A participação na corrida está aberta a todos os interessados, sem distinção de 
nacionalidade ou sexo, desde que inscritos de acordo com o regulamento e dentro do 
prazo.  

Para salvaguardar a segurança dos participantes, não será permitido o uso de bicicletas, 
cadeiras de rodas, animais, skates, patins ou carrinhos de bebés. 

 

 



 

9) Categorias 

Escalões Masculinos Femininos Distância Horário 

Benjamins A 2006-2008 2006-2008 300 m 21.30 horas 

Benjamins B 2004-2005 2004-2005 800 m 21.45 horas 

Infantis 2002-2003 2002-2003 800 m 21.45 horas 

Iniciados 2000-2001 2000-2001 1600 m 22 horas 

Juvenis 1998-1999 1998-1999 1600 m 22.30 horas 

Juniores 1996-1997 1996-1997 6 km 22.30 horas 

Seniores 1976-1995 1995-1976 6 km 22.30 horas 

Veteranos I 1971-1975 1975-1966 6 km 22.30 horas 

Veteranos II 1966-1970 1965 e antes 6 km 22.30 horas 

Veteranos III 1961-1965 -------------- 6 km 22.30 horas 

Veteranos IV 1956-1960 -------------- 6 km 22.30 horas 

Veteranos V 1951-1955 -------------- 6 km 22.30 horas 

Veteranos VI 1950 e antes -------------- 6 km 22.30 horas 

Caminhada 
solidária 

Todos Todos 4 km 22.30 horas 

 

 

10) Sistema de cronometragem 

A organização garante um sistema de cronometragem manual a todos os atletas 
participantes nas provas de corrida. 

 

11) Condições do percurso  

A organização compromete-se a escolher sempre as melhores vias possíveis, de modo a 
não colocar em risco os participantes, não se responsabilizando, todavia, pelas condições 
do piso ou pelos defeitos/obstáculos apresentados no trajeto da prova. 

 

 

 



 

12) Aceitação 

No ato de inscrição, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de 
dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a 
organização.  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

No ato de inscrição, todos os participantes declararam estar de acordo com o seguinte 
termo de responsabilidade:  

a) Li e estou de acordo com o regulamento da Seixal Night Run (corridas e caminhada), 
disponível no site www.seixalnightrun.pt.  

b) Estou ciente do meu estado de saúde e de me considerar física e psicologicamente 
capacitado para participar.  

c) Assumo que me absterei de participar no evento se as minhas condições de saúde se 
alterarem após a inscrição. 

d) Ao participar na Seixal Night Run autorizo gratuitamente e de forma incondicional a 
organização e os parceiros da prova a utilizarem a minha imagem. Por este instrumento, 
cedo todos os direitos de utilização da minha imagem, tal como captada em fotografias e 
filmagens que terão lugar durante a realização das provas, renunciando ao recebimento de 
qualquer quantia que venha a ser auferida com a sua divulgação em peças 
comunicacionais de apoio.  

e) Participo na Seixal Night Run de livre e espontânea vontade, isentando a organização, 
parceiros, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à organização do evento de 
qualquer responsabilidade resultante da minha participação nas corridas ou na 
caminhada (4 km) antes, durante e depois da mesma (por exemplo, perda de objetos 
pessoais por roubo ou por outras circunstâncias).  

f) O responsável ao inscrever os membros da equipa assume que todos eles aceitam o 
presente regulamento e, em caso de dúvida ou surgimento de uma situação não 
contemplada no mesmo, devem informar a organização.  

 

Estamos de acordo com o termo de responsabilidade e declaramos que: 

a) Lemos e estamos de acordo com o regulamento da Seixal Night Run, disponível no site 
www.seixalnightrun.pt.  

b) Estamos cientes do nosso estado de saúde e de estarmos física e psicologicamente 
capacitados para participar.  

 



 

c) Assumimos que nos abstemos de participar na Seixal Night Run se as nossas condições 
de saúde se alterarem após a inscrição.  

e) Ao participar na Seixal Night Run, autorizamos gratuitamente e de forma incondicional 
a organização e os parceiros da prova a utilizarem a nossa imagem. Por este instrumento, 
cedemos todos os direitos de utilização da nossa imagem, tal como captada em fotografias 
e filmagens que terão lugar durante a realização das provas, renunciando ao recebimento 
de qualquer quantia que venha a ser auferida com sua divulgação em peças 
comunicacionais de apoio.  

f) Participamos na Seixal Night Run de livre e espontânea vontade, isentando a 
organização, parceiros, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à organização 
do evento de qualquer responsabilidade resultante da nossa participação na Seixal Night 
Run, antes, durante e depois da mesma (por ex. perda de objetos pessoais por roubo ou 
por outras circunstâncias). 

 

14. Cedência dos direitos de imagem  

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 
incondicional, à organização, aos seus parceiros, 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.  

 

 

       A Organização 

 

 


