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1 – ORGANIZAÇÃO 

 
A Sociedade Filarmónica Boa União Montelavarense, vai realizar no domingo, dia 24 de Setembro 
de 2017, pelas 9:30 horas, um evento desportivo de Atletismo, designado por 3ª Corrida da 
Filarmonia. 

 

2 – ÂMBITO 

 
Esta prova, é aberta a todos os interessados, de ambos os sexos de acordo com os escalões 
etários definidos no ponto 6 deste regulamento, em representação de uma equipa ou a título 
individual, desde que se encontrem de boa saúde e aptos a realizar esforços prolongados. Ao 
longo do percurso estarão presentes agrupamentos filarmónicos para animação musical. 

 

3 – PERCURSOS 

 
A 3ª Corrida da Filarmonia é composta por 1 corrida (de carácter competitivo) com o seguinte 
percurso: 

Corrida (10700 metros ) 

Partida em Montelavar, do Largo Maestro Modesto Fernandes Alves Velho, segue em frente, pela 
rotunda para o Largo da Cruz e depois para a Rua do Rio Narciso até Pero Pinheiro, vira à 
esquerda para o Largo Luis de Camões, segue pelo Largo Prof. Porfírio Pardal Monteiro e pela 
Rua António Júlio Grilo, em seguida vira à direita para a Avenida da Liberdade, segue pela 
Avenida 19 de Maio e vira à esquerda (direcção cemitério/Morelena), vira novamente à esquerda 
para Rua da Capela N. Sª da Conceição, passa o Largo Silvério António e vira à esquerda pela 
N117 até Pero Pinheiro, direita para Avenida Torcato Pardal Monteiro e esquerda para Avenida 
Manuel Simões Carrasqueira, vira à direita para a Travessa Casal dos Ossos e continua pela Rua 
Casal dos Ossos, direita para Avenida do Lapiás e esquerda para Maceira pela Rua António J. da 
Silva e Castro, passa o Largo 25 de Abril e segue à direita pela Rua Capitão Isidro F. Leitão, no 
Largo Manuel Dias Pereira vira à esquerda para a Rua João António Ramalhete, no Largo José 
Quintino Botelho Rodrigues vira à esquerda para a Rua da Escola e segue pela Rua das 
Agostinhas, vira à direita para Av. 20 de Fevereiro por Rebanque e Ermida até virar à esquerda na 
N9, de novo à esquerda para Rua da Cruz da Moça, segue para Montelavar e na rotunda segue 
em frente para Rua Maestro Alferes Álvaro Augusto de Sousa, esquerda para Rua Arquitecto José 
Luis Monteiro e direita para Rua do Vimal, de novo à direita para Rua das Eiras e esquerda na Rua 
Maestro Alferes Álvaro Augusto de Sousa e termina no Largo Maestro Modesto Fernandes Alves 
Velho. 

 

4 – PARTIDA 

 
A concentração dos participantes será junto ao edifício sede da Sociedade Filarmónica Boa União 
Montelavarense e a partida será dada às 9:30 horas. 
 

  
5 – INSCRIÇÕES 

A participação na corrida tem um custo de variável de acordo com a data em que for efectuada a 
inscrição, e que decorre da seguinte maneira 

até 31 de julho, 8€ por atleta; 

de 01 de agosto a 31 de agosto, 10€ por atleta; 

de 1 de Setembro a 17 de Setembro, 12€ por atleta; 

As inscrições são feitas através do site acorrer.pt. 

 



 
 

 
 
 

6 - ESCALÕES  

Os escalões etários são os seguintes 

Seniores até 34 anos Seniores até 34 anos 

M 35 com 35 a 39 anos F 35 com 35 a 39 anos 

M 40 com 40 a 44 anos F 40 com 40 a 44 anos 

M 45 com 45 a 49 anos F 45 com 45 a 49 anos 

M 50 com 50 a 54 anos F 50 com 50 a 54 anos 

M 55 com 55 a 59 anos F 55 com 55 a 59 anos 

M 60 
com 60 ou  
mais anos 

F 60 
com 60 ou  
mais anos 

        Idade à data da prova 
 

7 - IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Serão efectivamente desclassificados e desviados do funil de chegada todos os atletas que, à 
chegada: 

- não tenham os dorsais devidamente presos no peito com alfinetes;  
- não enverguem os controlos de passagem obrigatória 

A organização, sempre que o entender, poderá exigir a identificação de qualquer participante, que 
para o efeito se deve apresentar munido do Cartão do Cidadão ou documento oficial que 
comprove a sua idade.  

Caso se verifique alguma irregularidade o participante em causa será desclassificado. 

 

8 - CLASSIFICAÇÕES 

8.1 - Individual 

As classificações individuais são efectuadas em função da ordem de chegada, por escalão e sexo. 

8.2 – Colectiva 

A classificação por equipas é obtida através da atribuição de pontos de acordo com a classificação 
à geral de cada atleta (o 1º tem 1 ponto, o 2º tem dois pontos…), serão contabilizados os primeiros 
4 atletas de cada equipa, e vence a equipa cuja soma dos pontos dos primeiros 4 atletas seja mais 
baixa.  

Em caso de igualdade pontual, vence a equipa que tiver o melhor classificado individual na geral. 

 
 

9 - PRÉMIOS 

9.1 – Individuais 

Geral - Serão entregues troféus aos 10 primeiros atletas da classificação geral masculina e  troféus 
ás primeiras 5 classificadas da geral feminina. 

Escalão - Serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados de cada escalão. 

Atribuição de lembranças a todos participantes a cruzar a linha de chegada. 

T- Shirt para todos os inscritos. 

 

 



9.2 - Colectivos 

Na classificação por equipas serão atribuídos troféus às 5 primeiras equipas. 

 

 
10 - RECLAMAÇÕES  

As reclamações só são aceites para apreciação pela organização até ao máximo de 20 minutos 
após o final da prova. 

 

11 - CASOS OMISSOS 

Todos os casos omissos que não constem deste Regulamento, terão resolução de acordo com o 
Regulamento Geral  ou pela organização. 

12 - Mapa do Percurso                                                     

 


