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MINI-MEIA MARATONA NOCTURNA DOS ANJOS 
[25 DE MAIO  |  2013  |  20:00 h] 

 
REGULAMENTO 

 
A Junta de Freguesia dos Anjos e várias associações da Freguesia dos Anjos vão realizar no dia 25 de 
Maio de 2013, pelas 20h Horas, com partida e chegada na Avenida Almirante Reis (Igreja dos Anjos) 
- Lisboa, uma Prova de Atletismo. 
 
1 – ORGANIZACÃO 
Constituída pela Junta de Freguesia dos Anjos e várias associações da Freguesia dos Anjos. 
 
2 – APOIOS 
Freguesia dos Anjos 
 
3 – PARTICIPANTES 
Nesta Corrida poderão participar atletas federados e não federados, de ambos os sexos. 
 
4 - HORÁRIO, PERCURSO E ESCALÕES 
PERCURSO --» 4.100 Metros  
PARTIDA --» 20h – Avenida Almirante Reis (Igreja dos Anjos) – CHEGADA – Avenida Almirante Reis 
(Igreja dos Anjos). 
Avenida Almirante Reis (Igreja dos Anjos) – Largo do Intendente – Rua dos Anjos – Rua Andrade – 
Rua Maria – Rua de Moçambique – Praça das Novas Nações – Rua de Angola – Rua Febo Moniz – 
Largo de Santa Bárbara – Rua dos Anjos – Avenida Almirante Reis (Igreja dos Anjos). 
 
Escalões: 
Veteranos Masculinos/Femininos (igual ou superior a 35 anos - 1978) 
Seniores Masculinos/Femininos (1977/1993) 
Juniores Masculinos/Femininos (1994 / 1995) 
Juvenis Masculinos e Femininos (1996/1997) 
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5 – INSCRIÇÕES 
São gratuitas e deverão ser efetuadas para os endereços abaixo descriminados, até às 16 horas do 
dia 24 de Maio de 2013. 
 

Junta de Freguesia dos Anjos 

Rua Maria da Fonte – Mercado do Forno do Tijolo – 1170-221 Lisboa  

 

  inscricoes.f.f.anjos@gmail.com  |  geral@jfanjos.pt 

 

Telefone: 218160 970 - 967 876 346  Fax: 218 160 975 

 
 
Associações: 

• Recreativa dos Anjos 

• Clube Recreativo dos Anjos 
 
Na inscrição deverá constar o NOME / DATA DE NASCIMENTO (dia, mês e ano) / Nº DE B.I.. 
A Organização não se responsabiliza, pela aptidão física dos atletas, sendo a mesma da sua 
responsabilidade ou da Equipa / Associação que representem, não assumindo a Organização 
qualquer responsabilidade por eventuais acidentes que possam suceder.  
 
INSCRIÇÕES DE ÚLTIMA HORA – No local de partida, até 45 minutos antes do horário previsto para 
o início da prova. 
 
6 – DESCLASSIFICAÇÕES 
Serão desclassificados: 
a) Atletas que no decorrer da prova não cumpram integralmente o percurso ou que cometam 
algum falta que possa prejudicar outros atletas. 
 
7 – SEGURO 
A Organização disporá dum Seguro próprio para a Corrida. 
Só serão abrangidos por este Seguro, os Atletas que tenham feito a sua inscrição de acordo com o 
presente Regulamento e que tenham mencionado na referida inscrição, corretamente o seu NOME 
/ DATA DE NASCIMENTO / Nº DE B.I.. 
 
8 – DORSAIS 
Os dorsais serão entregues aos participantes, na Secretaria da Junta dos Anjos, até às 16 horas do 
dia 24 de Maio de 2013. 
Para aqueles atletas que por qualquer motivo, não possam fazer o levantamento dos mesmos até 
esta data, poderão fazê-lo no local de partida, até 45 minutos antes do início da Corrida.  
No dia da Corrida, o dorsal deverá ser colocado em local visível, na parte da frente da ‘T-SHIRT’ que 
vestirem, sendo obrigatório conservá-lo desde o início até ao fim da prova. 
 
9 - ABASTECIMENTO DE ÁGUAS 
A Organização assegura o abastecimento aos participantes. 
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10 – SEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS 
A Prova será acompanhada por diversos agentes da PSP, os quais condicionarão o tráfego no 
decorrer das provas, não se responsabilizando a Organização, por qualquer acidente ou danos 
sofridos pelos participantes, no decorrer do percurso em que intervenham. 
No referente a assistência médica, haverá a presença duma ambulância dos Bombeiros Voluntários, 
com pessoal especializado. 
 
11 – PRÉMIOS 
Serão atribuídos os seguintes prémios: 
- INDIVIDUAIS – Troféu aos 3 Primeiros classificados masculinos. 
- INDIVIDUAIS – Troféu às 3 Primeiras classificadas femininas.  
- Medalhas para os três primeiros classificados de cada escalão. 
 
NOTA: 
Todos os participantes e equipas, ao entregarem a sua inscrição aderem, sem quaisquer restrições 
ao presente Regulamento.  
Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Organização. 
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