
A Associação Vale Grande e a Camara Municipal de Odivelas desejam-lhe uma ótima Corrida e agradecem 
a vossa presença! 

Normas para a Estafeta: 

- As equipas são compostas por quatro elementos que deverão usar equipamentos da mesma cor para 
mais fácil identificação, havendo classificações para equipas masculinas, para equipas femininas e mistas. 

- A cada equipa serão fornecidos quatro dorsais e quatro “chips” com numeração igual e a letra 
correspondente ao percurso (A,B,C e D) que deverão ser distribuídos pelos atletas respectivos; 

- Além dos dorsais as equipas receberão também uma pulseira elástica que funcionará como testemunho, 
a qual será passada de atleta para atleta nos locais das transmissões. Durante os percursos os atletas 
deverão colocar a pulseira no pulso direito de modo a ser melhor identificado e causar menos transtorno 
durante a corrida; 

- Só serão classificadas as equipas que tenham completado integralmente os quatros percursos da prova; 

- As transmissões de percurso serão efetuadas em cada 5 km, respetivamente, com Partida e Chegada na 
Associação Vale Grande: 

 5Km – Pavilhão Multiusos de Odivelas 
 10Km – Associação Vale Grande  
 15Km -  Pavilhão Multiusos de Odivelas 

- Nos locais de transmissão haverá sempre WC de apoio aos participantes, nomeadamente na Associação 
Vale Grande e no Pavilhão Multiusos de Odivelas; 

- Nos locais de transmissão haverá uma equipa de Apoio com águas e fruta para os atletas que terminem a 
sua prova; 

- A Organização disponibilizará um autocarro para fazer o transporte desde a Associação Vale Grande até 
ao Pavilhão Multiusos de Odivelas, com Partida marcada as 9Horas da Rua Rainha Dona Leonor, sendo da 
responsabilidade das equipas qualquer atraso; 

- No final da prova, ao atleta que concluir o último percurso serão atribuídas as medalhas alusivas para os 
quatro elementos da equipa. Só poderá cruzar a meta o atleta cujo dorsal tenha a Letra “D” (faça o último 
percurso); 
 

- Serão Premiadas as 3 primeiras masculinas, femininas e mistas com o respetivo troféu e prémio 

monetário. 


