
 
 

 

REGULAMENTO – 5ª CORRIDA SOLIDARIA BOSCH 
 
 

1. Descrição 
No dia 29 de maio de 2016 terá lugar a 5ª edição da Corrida Solidária Bosch. Prova de 
corrida a pé que terá 2 distâncias, 10 e 4 mil metros, realizados nos concelhos de Ílhavo e 
Aveiro. 
Esta iniciativa é promovida pela Bosch, em parceria com os Municípios de Aveiro e Ílhavo 
e a Universidade de Aveiro. 
Em 2016, o valor angariado através do apoio de parceiros e das inscrições reverte 
totalmente a favor da Fundação do Gil (40%) e três IPSS locais: Centro Social Nossa 
Senhora da Nazaré, Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima e Fundo Social da 
Universidade de Aveiro. 

 
 

2. Data / Hora / Distância / Local 
Corrida 10 Km 
 
- Data:    29 de maio de 2016 
- Hora:    10h15 
- Distância: Percurso de 10.000 metros 
- Partida:  Junto à Câmara Municipal de Ílhavo (Av. 25 de Abril) 
- Chegada:  Junto à Reitoria da Universidade de Aveiro (Av. Padre Fernão de Oliveira) 
 
Caminhada 4 km 
 
- Data:    29 de maio de 2016 
- Hora:    10h00 
- Distância: Percurso de 4.000 metros, aproximadamente 
- Partida:  Junto à Reitoria da Universidade de Aveiro (Av. Padre Fernão de Oliveira) 
- Chegada:  Junto à Reitoria da Universidade de Aveiro (Av. Padre Fernão de Oliveira) 

 
 

3. Inscrições 
Os participantes poderão inscrever-se individualmente ou em equipa. 

 
 
 
 
 



 
 

 

3.1. Inscrições de Equipa 
As inscrições de equipa ou grupo implicam a existência de um responsável. Este elemento 
será o contacto em todo o processo de inscrição e de levantamento dos kits do 
participante de TODOS os membros da equipa. 

 
3.2. Limite de inscrições 
As inscrições encerrarão automaticamente assim que se atingirem os 3.500 inscritos. 

 
3.3. Prazos e valores de inscrição 
Serão aceites todas as inscrições, após pagamento, até dia 24 de maio de 2016. A partir 
desta data não será possível realizar a inscrição nos locais indicados no ponto 3.4, do 
presente regulamento. 

 
Corrida de 10 Km 
Colaboradores Bosch: Gratuito 
Estudantes Universidade de Aveiro e funcionários CM Aveiro e CM Ílhavo: 7€ 
Participante Geral: 8€ 
 
Caminhada de 4 Km 
Colaboradores Bosch: Gratuito 
Estudantes Universidade de Aveiro e funcionários CM Aveiro e CM Ílhavo: 4€ 
Participante Geral: 5€ 

 
As equipas com mais de 4 elementos terão um desconto de 1€ por atleta no valor da 
inscrição (Corrida 10km a 7€ e Caminhada a 4€) 
 

 
3.4. Locais de inscrição 
Online  
Através do site www.corridasolidariabosch.pt 
 
Locais Físicos 
Em qualquer loja SportZone, Worten, Fnac, CTT e El Corte Inglés do País. 

 
3.5. Kit do Participante 
Todas as inscrições incluem t-shirt oficial da prova, dorsal personalizado e ofertas dos 
Sponsors. 
Os inscritos na prova de 10Km terão um Chip associado ao dorsal para cronometragem 
de tempo e classificação oficial. 
A caminhada não será cronometrada. 

http://www.corridasolidariabosch.pt/


 
 

 

Para inscrições realizadas depois de 22 de maio não asseguramos a personalização dos 
dorsais de cada participante. 
Poderão ocorrer condições e ofertas especiais durante o período de inscrição. 
 
4. Formas de pagamento 
Online 
Pagamento por Pay Pal, Visa, Mastercard e Referência Multibanco 

 
Locais Físicos 
Pagamento por Multibanco, numerário ou outro modo existente no local 

 
 

5. Condições de Participação 
As inscrições estão abertas a todos os interessados, desde que estejam corretamente 
inscritos de acordo com o regulamento. 
 
Por razões de segurança não é permitida a participação de atletas em cadeira de rodas, 
assim como atletas com patins, skates, bicicletas e outros meios mecânicos que a 
organização considere inapropriados. 
 
O direito a receber todas as contrapartidas incluídas no valor da inscrição será exercido 
nos locais definidos pela organização. 
 
Os atletas terão de se fazer acompanhar do seu dorsal no dia da prova, caso contrário 
não poderão participar. 

 
A inscrição na corrida e caminhada é pessoal e intransmissível. Não se aceitam 
devoluções, independentemente da causa ou da importância paga para a inscrição. 

 
 

6. Entrega de t-shirts e dorsais 
A organização reserva o direito de distribuir t-shirt oficial da prova de tamanho pré-
definido, aos corredores que não o indiquem no momento da inscrição. Apenas terão 
direito à t-shirt oficial da prova, aqueles que efetivamente concluíram a inscrição na 
prova e que tenham feito a sua recolha nos dias e locais estabelecidos pela organização. 
 
7. Partidas e Tempo de Prova 
A partida estará organizada por ritmos de corrida, podendo aceder às zonas 
correspondentes exclusivamente os corredores com pulseira de acesso. 
 



 
 

 

As zonas de partidas existentes para a corrida são: Sub 40’, Sub 45’, Sub 50’, Sub 60’ e 
restantes participantes.  
 
O participante terá que terminar a prova dentro de duas horas e quinze minutos, tempo 
limite para duração da mesma. 
 
 
7.1. Marcas dos Atletas 
A organização reserva o direito de na entrega da t-shirt oficial da prova solicitar aos 
corredores inscritos numa determinada zona específica que justifiquem a sua marca nos 
10 km ou Meia Maratona (deverá ser uma prova Homologada e ter sido obtida nos 
últimos 6 meses). 
 
Depois de indicar a sua marca nos 10 km ou Meia Maratona a organização irá determinar 
a caixa de tempo em que cada participante vai partir, atribuindo uma pulseira com a cor 
correspondente. No dia da prova, caso não levem consigo a pulseira ou outra 
identificação, perdem o acesso à zona de partida e ser-lhe-á indicada a caixa de partida 
mais recuada. 

 
 

8. Percursos e Distâncias 
 

8.1. Corrida 
 

- Distância:  
O percurso da prova tem a extensão de 10.000 metros. 
 
- Percurso 
Partida junto à Câmara Municipal de Ílhavo - Av. 25 de Abril – R. de Santo António – Av. 
Mário Sacramento – R. Manuel Bolaias Mónica – Ponte – R. do Norte – Via Daria – 
Passagem por baixo A25 – Estrada adjacente à A25 (lado Norte) – Estrada do Ecomuseu 
da Troncalhada de Aveiro – Ponte – R. do Doutor Bernardino Machado – R. João Afonso 
– R. Doutor Barbosa de Magalhães – R. João Mendonça – Rotunda – R. de Coimbra – R. 
dos Combatentes da Grande Guerra - Av. Santa Joana – Av. Artur Ravara – Av. Padre 
Fernão de Oliveira – Meta junto à Reitoria da Universidade de Aveiro 
 

 
8.2. Caminhada 

 
- Distância:  
O percurso da prova tem a extensão de 4.000 metros, sensivelmente. 



 
 

 

 
 
- Percurso  
Partida junto à Reitoria da Universidade de Aveiro - Av. Padre Fernão de Oliveira – Av. 
Artur Favara – Estrada que contorna Universidade de Aveiro – R. da Pega – R. dos Santos 
Mártires – R. Magalhães Serra – R. da Liberdade – R. do Clube dos Galitos – Rotunda – R. 
de Coimbra – R. dos Combatentes da Grande Guerra – Av. Santa Joana – Av. Artur Ravara 
– Av. Padre Fernão de Oliveira - Meta junto à Reitoria da Universidade de Aveiro 
 

 
9. Entrega do Kit do Participante 
- Data de Entrega: 27 e 28 de maio 
 
- Locais de entrega (de acordo com o local indicado no ato de inscrição) 
 Centro Cultural de Ílhavo (dia 27 das 11h00 às 18h00 e dia 28 das 14h00 às 19h00) 
 Reitoria da Universidade de Aveiro (10h00 às 20h00) 
 
- Para o levantamento do kit do participante, será necessário apresentar:  
 Comprovativo de confirmação de inscrição, recebido na caixa de e-mail após 
pagamento (Bilhete) 
 Documento de identificação (conforme processo de inscrição) 

o Bilhete de identidade, cartão cidadão ou carta de condução 
o Documento de identificação de colaborador Bosch 
o Documento de identificação de Estudante da Universidade 
o Documento de identificação de funcionário dos municípios de Ílhavo ou 

Aveiro 
 

Caso o levantamento seja em nome de outro participante, deverá estar acompanhado da 
fotocópia do documento de identificação e comprovativo de inscrição do participante. 
 
Não serão entregues Kits do participante no dia da prova. 
 
A atribuição da t-shirt oficial da prova será realizada de acordo com o tamanho indicado 
no ato de inscrição. 
 
Caso se verifique rutura de stock em algum dos tamanhos a organização proporá ao 
atleta um tamanho alternativo. 
 
A todos os atletas que terminem a prova será oferecido um brinde alusivo à Corrida 
Solidária Bosch 2016, fruta, água e ofertas diversas. 

 



 
 

 

 
 
10. Kits não levantados 

Estarão disponíveis, até dia 17 de junho de 2016, todos os kits de participantes 
devidamente inscritos e não levantados. 
 
Para obter o Kit do Participante não levantado deverá contactar a organização. Todas as 
despesas de envio estarão a cargo do atleta. 

 
 
11. Cronometragem 

Será efetuada cronometragem da prova de 10 km por intermédio de chips colocados no 
dorsal correspondente de cada participante. 
 
O dorsal deverá ser colocado de modo visível no peito do participante, durante toda a 
prova. 
 
O atleta é responsável pela verificação e colocação correta do seu dorsal com Chip.  
 
O uso incorreto do dorsal com chip implica não aparecer na classificação oficial da prova. 
 

12. Transporte para a Zona de Partida 
A organização irá disponibilizar 2 autocarros, a partir das 8h15 até às 9h40, que farão o 
transporte dos participantes da Corrida, da Zona de Meta para a Partida. 
Após a prova, entre as 11h00 e as 12h30, a organização também garantirá o mesmo 
serviço de transporte de atletas entre Meta e Partida. 

 
 
13. Bengaleiro 

Para os participantes da corrida, haverá uma viatura disponibilizada pela organização 
para guardar os pertences dos participantes, que se deslocará para a meta 15 minutos 
antes da partida.  
 
Para os participantes da caminhada, haverá um espaço no pavilhão Aristides Hall 
designado para guardar os pertences dos participantes. 
 
O controlo de identidade dos pertences será efetuado através do dorsal. 
 
A organização da Corrida Solidária Bosch, não se responsabiliza pelo conteúdo entregue 
pelos participantes. 

 



 
 

 

 
 
14. Balneários 

A Organização disponibiliza balneários com possibilidade de tomar um duche gratuito a 
todos os participantes do evento.  
 
Os balneários estão localizados no Pavilhão Aristides Hall no complexo da Universidade 
de Aveiro. 

 
 
15. Assistência de emergência 

A organização irá dispor os meios de emergência adequados, com equipas de assistência 
médica distribuídas ao longo do percurso e posto de comando na zona da Meta. 

 
 
16. Controlo anti doping 

O controlo anti doping poderá ser efetuado de acordo com a normativa vigente da IAAF. 
 
 
17. Classificação e prémios 

Será realizada a classificação geral, feminina e masculina, que ficará disponível no site da 
prova, momentos depois do último participante ter cruzado a linha de chegada e de 
terem sido confirmadas todas as leituras. 

 
Prémios: 
Os prémios serão entregues no dia da corrida aos 3 primeiros classificados da geral 
Masculina e Feminina. 
 
A organização irá publicar os resultados da seguinte forma: 

 Classificação Geral Absoluta 
 Classificação Geral Femininos 
 Classificação Geral Masculinos 
 
 
18. Desqualificações 

O serviço médico da competição, bem como qualquer juiz árbitro, estão habilitados para 
retirar de prova qualquer atleta que: 
- Manifeste mau estado físico. 
- Não realize o percurso completo. 
- Não tenha dorsal ou este não seja visível. 
- Esteja a correr com o dorsal ou chip de outro atleta. 



 
 

 

- Manifeste comportamento antidesportivo. 
 
 
19. Seguro 

A organização da prova assegura a todos os inscritos um seguro de acidentes pessoais, 
conforme previsto no D.L. 10/2009. 

 
 
20. Responsabilidade 

A responsabilidade da participação no evento pertence aos participantes. No momento 
da sua inscrição, o participante assume encontrar-se fisicamente apto para o evento. 
 
A organização declina toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam 
sofrer durante a prova, quer sejam provocados pelos próprios ou por terceiros, desde 
que não resulte de responsabilidade da organização do evento. 
 
Não é aconselhável a participação de atletas nascidos após 1998, pelo que a 
responsabilidade da sua participação é da exclusiva responsabilidade dos seus pais ou 
tutores legais. 
 
 

21. Cedência dos dados de inscrição 
A Bosch, a Last Lap Eventos Lda. e seus associados reservam-se no direito de utilizar a 
base de dados com elementos preenchidos pelos participantes nas suas ações de 
promoção. 
 
É concedido ao participante/encarregado de educação a hipótese de não autorizar a 
cedência dos dados pessoais recolhidos no ato de inscrição, devendo enviar um correio 
eletrónico para geral@corridasolidariabosch.pt informando que não cede os seus dados 
às entidades acima referidas. 

 
 
22. Cedência dos direitos de imagem 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 
incondicional, à Bosch, à Last Lap Eventos Lda. e seus associados 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. 
 
 
 
 



 
 

 

23. Aceitação dos termos 
Todos os participantes, ao fazer a inscrição, aceitam o presente regulamento e em caso 
de dúvida ou surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar 
a Organização. 

 
 
24. Casos Omissos e Reclamações 

As reclamações e casos omissos serão alvo de avaliação e decisão por parte do Diretor 
de Prova, no caso das situações de foro desportivo, ou da Bosch, nas restantes situações. 

 
 
25. INFORMAÇÕES 

Morada: Rua Professor Reinaldo dos Santos 42, 1500-507 Lisboa 
Web: www.corridasolidariabosch.pt  
E-mail: ajuda@bilheteiraonli.pt ou geral@corridasolidariabosch.pt 
Facebook: www.facebook.com/grupoboschportugal  
Contactos telefónicos disponíveis de 2ª a 6ª das 9h30-13h00 e 14h00-18h00 

 
 

http://www.corridasolidariabosch.pt/
mailto:ajuda@bilheteiraonli.pt
mailto:geral@corridasolidariabosch.pt
http://www.facebook.com/grupoboschportugal

