
 
 
 

 

 

 
 
Quando se realiza a prova? 
- A prova realiza-se entre os dias 13 e 20 de dezembro de 2020. 
 
Quais as distâncias disponíveis? 
- Caminhada: Milha (1609m) e 5km / Corrida: 5km e 10km. 
 
Onde me posso inscrever? 
- As inscrições deverão ser efetuadas no seguinte formulário https://forms.gle/q8qCk1vFsfaqdz926. 
 
Qual o valor da inscrição e quando termina? 
- A inscrição é gratuita e termina no dia 09 de dezembro de 2020. 
 
Onde posso correr? 
- Os atletas podem correr onde quiserem. Por uma questão de verdade desportiva, a organização sugere que escolha 
sempre que possível, um percurso plano. Deverá cumprir todas as normas impostas pela Direção Geral da Saúde. 
 
Haverá Dorsal? 
- Sim. Após confirmação da inscrição, a organização enviará um dorsal virtual. A impressão e a utilização do dorsal 
não são obrigatórias. 

Haverá Diploma de Participação? 
- Sim. E uma t-shirt do nosso Programa de Atividade Física para Todos (PAFT) como lembrança de participação.   
 
Há classificações? 
- Sim. A organização irá disponibilizar uma classificação geral final e por género e escalões seniores (menores de 35 
anos*) e veteranos (iguais ou superiores a 35 anos* escalonados de 5 em 5 anos). *Idade em 16 de novembro de 2020 
 
Como são geradas as classificações? 
O registo de tempo deverá ser acompanhado de uma foto da sua atividade tirada ao seu relógio ou telemóvel onde 
seja possível ver a duração, distância e data da atividade. O participante tem até as 23h00 do dia 20-12-2020 para 
registar a sua atividade. A distância escolhida tem de ser percorrida de uma única vez. Não são aceites 2 registos de 
tempo para a mesma distância.  
O atleta pode alterar o registo e enviar um novo comprovativo as vezes que achar necessário desde que não ultrapasse 
a data de fim da prova. 
As classificações finais ficarão disponíveis no dia 22 de dezembro no Facebook do Desporto e Juventude  CM Azambuja. 
 
Em caso de dúvidas, qual o contato que devo usar? 
Deverá usar o seguinte telefone 263 400 457 / 969 241 131 de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00. Poderá usar 
o e-mail desporto@cm-azambuja.pt 
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