
Regulamento 

A Associação Bússola Partilhada em conjunto com a Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta de 

Freguesia da Gafanha da Nazaré, organizam uma prova de obstáculos no dia 12 de julho de 2020. 

Este evento denominado por “Oudinot Race” será realizado no magnífico jardim Oudinot na 

Gafanha da Nazaré, como forma de valorização da identidade da região. Terá como principal 

objectivo sensibilizar a nossa comunidade para a prática da actividade física e hábitos de vida 

saudável.  

Esta prova, tem por base o presente regulamento e a inscrição para participação neste evento 

pressupõe a aceitação deste. 

 

1. Artigo – Percurso 

A organização apresenta diferentes tipos de percurso à medida de cada participante: 

1. Elites, tem um percurso aproximado de 14km (2 voltas), com cerca de 20 

obstáculos em cada volta. 

2. Overall, tem um percurso aproximado de 7km, com cerca de 20 obstáculos. 



3. Para os mais pequenos temos o “Mini Oudinot Race” com dimensões e obstáculos 

adequados às idades.  

3.1 6-8 anos: aproximadamente 700 metros 

3.2 9-11 anos: aproximadamente 1000 metros 

3.3 12-14 anos aproximadamente 1500 metros 

4. Local da partida e chegada: Jardim Oudinot 

como chegar GPS   

Latitude: 40.6412604 

Longitude: -8.729063443308506 

 

5. O percurso está devidamente sinalizado com vários sinais informativos, 

nomeadamente fitas, setas, placas, entre outros, colocados em locais previamente 

definidos pela organização. Em todos os obstáculos estarão presentes membros da 

organização devidamente identificados. 

6. Nos dorsais, que serão disponibilizados pela organização,constarão números de 

telemóvel para contacto, em qualquer situação de emergência que surja durante a 

realização da prova. 

 

 

2. Artigo - Inscrições 

1. As inscrições estão limitadas a um número máximo de 400 participantes no 

Oudinot Race, no mini Oudinot  Race será de 100, o que faz um total de 500  e 

devem ser efectuadas no site:  www.bussolapartilhada.pt 

2. As inscrições poderão ser feitas em nome individual ou em grupo. 

3. As inscrições terão um valor de 12 euros para os participantes no Overall e de 15 

euros para os Elites. 

4. Os participantes só serão considerados inscritos após pagamento da inscrição até 

dia 09 de julho de 2020. 



5. As inscrições encerram quando se atingir um total de 400 participantes com a sua 

inscrição devidamente regularizada e paga, ou até ao dia 07 de Julho de 2020 tendo 

mais três dias para efectuar o pagamento. 

6. As inscrições no “Mini Oudinot Race” serão gratuitas e limitadas a 100 

participantes. 

7. No caso de menores, é obrigatório a entrega de declaração assinada pelo seu 

representante legal, juntamente com fotocópia de Cartão de Cidadão do mesmo até 

ao encerramento do secretariado. 

8. Os pagamentos deverão ser feitos, exclusivamente, através de Multibanco, 

utilizando os dados (Entidade, Referência e Valor) enviados no email de 

confirmação de inscrição. 

9. Deve guardar o comprovativo de pagamento por Multibanco. Pode ser solicitado a 

apresentação desse comprovativo no dia da prova. 

10. O preço da inscrição inclui o seguinte:  

Kit de participante: 

T-shirt técnica,Medalha de participação,Dorsal, 

Reforços sólidos e líquidos, 

Seguro de acidentes pessoais.  

 

Todos os elementos do kit são de uso obrigatório, excepto a t-shirt. 

Será entregue também um chip para uso durante a prova. 

No final da prova os participantes deverão obrigatoriamente devolver o chip. 

11. Qualquer cancelamento de inscrição ou não comparência ao evento não confere o 

direito à devolução da respectiva taxa de inscrição. 

12. Todos os inscritos confirmados aderem, sem restrições, ao presente regulamento. 

 

3. Artigo –Horários de partida 

1. 09:30 horas Elites. 

2. 09:50 horas Overall, em ondas de 10 minutos em 10 minutos. 

3. Mini Oudinot Race 

3.1 15:00 horas  6-8 ANOS 



3.2 15:15 horas 9-11 ANOS 

3.3 15:30 horas 12-14 ANOS 

 

4. Artigo - Participação 

1. ELITES: a participação será aberta a todas as pessoas de ambos os sexos com idade 

superior a 18 anos. 

2.  OVERALL: a participação será aberta a todas as pessoas de ambos os sexos com 

idade superior a 15 anos. 

3. Serão autorizados menores de 18 anos desde que antecipadamente, apresentem um 

termo de responsabilidade dos seus representantes legais, acompanhado de 

fotocópia de Cartão de Cidadão.  DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

4. Este evento dispõe de um seguro de responsabilidade civil e um seguro de acidentes 

pessoais para todos os participantes. 

 

 

5. Artigo - Secretariado 

1. O secretariado funcionará junto ao Navio Museu Santo André na Gafanha da 

Nazaré, no dia 11 de Julho das 16.00 horas até às 20.00 horas, no dia 12 de Julho 

das 07.30 até às 08.45. 

 

 

6. Artigo - Prémios 

No final da prova terá lugar a realização da cerimónia de entrega de prémios. Os três primeiros 

classificados de cada categoria deverão estar presentes no pódio para a cerimónia de entrega de 

prémios. 

ELITES (14KM) 

- Masculinos – Troféus para os três melhores tempos 

- Femininos – Troféus para os três melhores tempos 

 



OVERALL(7km) 

- Masculinos – Troféus para os três melhores tempos 

- Femininos – Troféus para os três melhores tempos 

 

EQUIPAS OVERALL (7km) 

- Equipas - Troféus para os três melhores tempos, contabilizando o tempo dos primeiros três 

atletas de cada equipa a chegar à meta 

- Equipa com maior número de participantes 

 

Mini OudinotRace 

Medalha de participação para todos os participantes, não terá classificação individual 

nemcolectiva.    

 

 

7. Artigo - Classificações 

1. As classificações serão obtidas por cronometragem individual dos tempos. 

2. Dado o carácter não-competitivo, a classificação atribuída pela organização será 

final e definitiva, não havendo lugar a recurso. 

 

 

8. Artigo - Desclassificação 

1. Serão desclassificados os participantes que não cumpram a totalidade do percurso 

da prova ou que não façam todos os obstáculos. 

2. Qualquer comportamento que a organização entenda como anti desportivo ou anti 

ambiental será sancionado com a desclassificação do participante. 

 

 



9. Artigo - Desistências 

1. Para não serem considerados perdidos, os desistentes estão obrigados a avisar a 

organização da sua desistência através dos contactos afixados no dorsal, evitando-

se, assim, a activação de meios e a implementação de processos de busca e 

salvamento. 

 

 

10. Artigo - Informações 

1. Para mais informações, o participante pode contactar a organização através do 

número de telemóvel 936408913 ou pelo e-mail bussolapartilhada@hotmail.com 

 

 

11. Artigo - Casos omissos 

1. A organização é soberana nas suas decisões e qualquer situação omissa no presente 

regulamento será posteriormente regulada e decidida por ela. 

2. A Organização reserva-se no direito de utilizar a base de dados com elementos 

preenchidos pelos participantes, bem como fotos do evento e dos participantes para 

eventuais promoções ou divulgações da prova sendo, por isso, todos os Direitos de 

Imagem do Evento da responsabilidade desta organização. 

 

 


