
REGULAMENTO 
 

ESTAFETA DOS CRAVOS / CAMINHADA DA LIBERDADE 
 
 
1. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO 

 
O evento realiza-se no dia 25 de Abril de 2017. A Caminhada da Liberdade inicia-se 
pelas 9,30 horas, e a Estafeta dos Cravos inicia-se pelas 11,30 horas, na praça central 
da Urbanização Quinta São Luiz, na Vila de Pereira, do Concelho de Montemor-o-
Velho, Distrito de Coimbra, em Portugal. 
 
2. ESTAFETA E A CAMINHADA 

 
A estafeta será composta por 4 percursos de 5.000 metros cada um, em circuito, com 
todas as transmissões a ocorrerem no mesmo local (zona da meta). Será uma estafeta 
de 20.000 metros, no total, para atletas de todas as nacionalidades, federados e não 
federados, femininos e masculinos, nos escalões de Seniores e Veteranos. A 
caminhada será em trilhos e terá aproximadamente 7.500 metros, de dificuldade baixa. 
 
3. O PERCURSO 

 
3.1. ESTAFETA 

O percurso será em circuito na Urbanização Quinta de São Luiz, e nas suas 
imediações, tendo o seu início (zona da Meta) na praça central da Urbanização. 
   

3.2. CAMINHADA 
O percurso da caminhada terá uma distância aproximada de 7.500 metros, em trilho, 
tendo o seu início (zona da Meta) na praça central da Urbanização. 
 
4. ORGANIZAÇÃO 

 
A organização é da responsabilidade da equipa de atletismo SGB Consulting Team, 
patrocinada pela empresa SGB Consulting, Lda, com sede na Urb. São Luis Lote 68 
2.º esq., Pereira, 3140-348 Pereira MMV, com o NIF: 514227320. 
 
5. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

 
5.1. Preço da inscrição da estafeta: 30 euros /Equipa; 
5.2. Preço da inscrição da caminhada: 5 euros/caminhante. 

 
Nota: 1 euro de cada inscrição da caminhada reverte a favor da Associação de 
Moradores da Urbanização Quinta de São Luiz (AMUQSL) da Vila de Pereira. 
 
6. LEVANTAMENTO DOS DORSAIS 
 
Na Junta de Freguesia de Pereira até ao dia 24 de Abril de 2017. Na zona da meta, no 
próprio dia do evento. 
 
7. ESCALÕES 
 
Estafeta dos Cravos – Seniores Masculinos/Femininos nascidos em 1997 e 
anteriores, pois devido à distância dos percursos podem participar Juvenis 
(2000/2001) e Juniores (1998/1999) que classificam no escalão de Seniores. 



Estafeta dos Cravos – Veteranos Masculinos/Femininos nascidos em 1977 e 
anteriores. 
 
Na caminhada não existem escalões. 
 
8. CLASSIFICAÇÕES 
 
Os resultados são elaborados e apresentados pela Lap2Go. 
 
9. ACOMPANHAMENTO DA PROVA 
 
No percurso podem circular viaturas devidamente identificadas pela organização, bem 
como estará pessoal da organização, devidamente identificado, em todas as viragens 
da prova. 
 
10. INFRAÇÕES 
 
O atleta é desclassificado da prova, quando: 
 
- Não cumpre o percurso na sua totalidade. 
- Falsifique qualquer elemento da respectiva inscrição. 
- Não respeite as regras da competição. 
 
11. REGULAMENTO 
 
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora. 
Das decisões não haverá recurso. 
 
12. RECURSO 
 
Qualquer reclamação ou protesto tem de ser apresentado, por escrito, ao Júri da 
Prova, até 15 minutos do termo da corrida, juntamente com a quantia de € 100,00 
(cem euros), a qual será devolvida se o protesto for considerado procedente. 
 
13. JÚRI 
 
O ajuizamento da prova é da inteira responsabilidade da SGB Consulting Team. 
 
14. CRONOMETRAGEM 
 
Realizada através de chip (inscritos na estafeta) e de um marcador de ritmo, da 
responsabilidade da Lap2Go. 
 
15. PRÉMIOS 
 
Os resultados são elaborados pela Lap2Go. 
  
Classificação Sénior M / Sénior F / Veterano M / Veterano F: 
 
Do 1.º ao 5.º classificado de cada escalão – Troféu 
 
Prémios para todos os atletas pertencentes às equipas classificadas nos cinco 
primeiros em cada escalão. 
 
 



Classificação absoluta, masculina e feminina: 
 
1.º equipa 500 euros 
2.º equipa 300 euros 
3.º equipa 200 euros 
 
16. SEGURANÇA 
 
A  GNR vai assegurar a segurança do evento, no perímetro definido. 
 
17. SAÚDE 
 
A responsabilidade é de cada atleta, federado ou não federado. A organização terá a 
colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Pereira, para salvaguardar 
qualquer acidente ou incidente, no decorrer da estafeta e da caminhada. 
 
18. DURAÇÃO 
 
A Estafeta dos Cravos e a Caminhada da Liberdade terão, cada qual, uma duração 
máxima de 2 horas. 
 
19. ACEITAÇÃO 
 

19.1. É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições; 
19.2 Ao inscreverem-se todos os participantes aceitam o presente 

regulamento. 
 

20. COMO CHEGAR 
 
 20.1 – De comboio, pois o apeadeiro de Pereira fica a 300 metros da meta, 
tendo a organização estabelecido uma parceria com a CP – Comboios de Portugal, 
em que caminheiros e atletas que comprovem a inscrição na Estafeta dos Cravos ou 
na Caminhada da Liberdade, tem direito a bilhetes a preços especiais: 30% desconto 
em comboios Intercidades / Regional / InterRegional e 2 euros, ida e volta, em 
comboios Urbanos de Coimbra. 
 20.2 – De carro, saída na A1 em Coimbra Sul, depois apanhar a Via Rápida, 
seguir a direcção de Taveiro/Arzila/Pereira/Alfarelos. 

 
 
21. CANCELAMENTO DO EVENTO 
 
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a factores externos à organização. 
Neste caso, à organização reserva-se o direito de nos 15 dias anteriores à data 
prevista para a realização do evento, emitir um parecer acerca das acções a serem 
realizadas. 

 

O Director da Estafeta do Cravos / Caminhada da Liberdade 

 

_______________________________________ 

(Gustavo Manuel Teixeira Pancas) 


