
 
Regulamento 

 
“Corrida Vertical Albufeira Júpiter Hotel” 

 
1. ORGANIZAÇÃO 

 
1.1 A CORRIDA VERTICAL Albufeira Júpiter Hotel é organizada pela Free Challenge – 
Associação Desportiva e Sócio-Cultural em coorganização com a Câmara Municipal de 
Albufeira e Clube Desportivo Areias de São João. 
1.2 Esta prova espetáculo decorrerá no dia 26 de junho de 2021, na escadaria de 
emergência do Júpiter Albufeira Hotel, sito na Rua Alexandre O'Neill, 8200 em Albufeira e conta 
com um percurso total de 180 degraus. Iniciará junto as piscinas do hotel, subindo toda a 
escadaria. 
1.3 O início da competição será às 20h30 e poderão participar atletas de ambos os 
géneros inscritos de acordo com o presente regulamento 
1.4 A competição decorrerá em forma de contra relógio com partidas individuais de 15 
em 15 segundos. Sendo a ordem de partida divulgada no dia anterior ao evento e 
colocada na zona de partida. É da responsabilidade do atleta apresentar-se no horário 
determinado 
Serão realizadas 2 eliminatórias para todos os atletas, sendo apurados para a final os dez 
melhores registos (soma das 2 eliminatórias) de cada género. A classificação final será 
obtida através do tempo da final. 
1.5 A descida será feita através dos elevadores do hotel. 
1.6 Para qualquer emergência estarão no local duas equipas de apoio médico, uma 
localizada na zona de partida e outra no cimo da escadaria 
 

2. INSCRIÇÕES 
 

2.1 As inscrições deverão ser efetuadas a partir das 00h00 do dia 28 de maio de 2021 e 
até ao dia 24 de junho de 2021 através da plataforma CRONO AAALGARVE em 
www.crono.aaalgarve.org. 
2.2 Não Haverá inscrições no próprio dia da prova.  
2.3 O valor da inscrição é de 10€, com direito ao kit de atleta.  
2.4 A inscrição na Corrida Vertical Albufeira Júpiter Hotel é pessoal e intransferível, não 
podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, seja qual for a situação. 
2.5 A ORGANIZAÇÃO poderá a qualquer momento e sem aviso prévio, suspender, 
prorrogar prazos ou ainda elevar ou limitar o número de inscrições em função de 
necessidades, disponibilidade técnica e/ou questões estruturais 
2.6 Critério de participação: Ser atleta filiado em alguma federação desportiva ou 
apresentar estar de perfeita saúde, encontrando-se com condição física apta a este tipo de 
esforços. 
2.7 Limite de inscrições é de 100 atletas, aceites por ordem cronológica. 
2.8 A organização reserva 10 inscrições para parceiros e instituições de apoio ao evento. 
 

3. ENTREGA DE KITS E CRONOMETRAGEM 
 

3.1 O Kit de atleta é composto por: dorsal, chip, camisola de competição, oferta de 2 
mascaras e jantar no Júpiter Hotel, brindes / oferta de patrocinadores e ainda a 
possibilidade de participar numa competição única, pela primeira vez realizada em 
Portugal e com um cenário espetacular de luzes e transmissão pela internet para todo o 
mundo. 
3.2 A entrega do kit será feita no dia do evento (26 de Junho) entre as 17h00 e as 
19h00, no secretariado no local da prova. 

http://www.crono.aaalgarve.org.


 
3.3 A cada atleta será fornecido um dorsal que deverá ser usado, sem rasuras ou 
alterações, durante o decorrer da prova 
3.4 A recolha do kit só poderá ser feita pelo próprio e na altura deverá conferir todos os 
seus dados 
3.5 O chip deverá ser fixado conforme instruções no local 
3.6 É Obrigado o uso da T-shirt da prova fornecida a cada atleta. 

 
4. PARTICIPAÇÃO 

 
4.1 A idade mínima para participação na prova é de 18 anos completos até ao dia da 
prova 
4.2 Os atletas deverão estar no local destinado para a concentração às 20h00, altura em 
que serão dadas as instruções finais. 
4.3 É obrigação do participante da prova ter o conhecimento das características do 
evento e das dificuldades da corrida em degraus. É ainda obrigatório o uso do dorsal no 
peito, sendo que qualquer rasura ou alteração do número implicará a desclassificação do 
atleta 
4.4 O uso do chip é obrigatório 
4.5 É obrigatória a utilização do dorsal e chip durante a participação na prova, podendo 
estes serem retirados após a conclusão da eliminatória ou final (caso o atleta seja 
apurado) 
4.6 A participação do atleta na prova é estritamente individual sendo proibido o auxílio de 
terceiros, bem como o uso de qualquer recurso tecnológico sem prévia autorização por 
escrito da organização da prova 
4.7 No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assume total responsabilidade 
pela sua participação no evento, de acordo com o "Termo de responsabilidade", parte 
integrante deste regulamento. 

 
5. PRÉMIOS 

 
5.1 Serão premiados os 3 primeiros classificados da geral feminina e da geral masculina 
5.2 Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha e brindes de 
participação 
Nota: Não serão entregues medalhas para as pessoas que, mesmo inscritas, não 
participaram da prova 
5.3 Os atletas que tiverem direito ao prémio deverão comparecer na área da cerimónia 
protocolar assim que esta tiver o seu início, sendo que os atletas que não estiverem na 
cerimónia protocolar no momento da sua entrega, perderão direito ao prémio. 
 

6. GERAL 
 

6.1 Ao participar no evento Corrida Vertical, o atleta assume a responsabilidade pelos 
seus dados fornecidos e aceita totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre 
e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado de saúde e das características 
específicas da corrida em degraus, assumindo despesas necessárias ou provenientes da 
sua participação na prova, antes, durante e depois da mesma. O atleta assume 
automaticamente o conhecimento de todos os termos deste Regulamento, ficando de 
acordo com todos os itens supracitados e acata todas as decisões da organização, 
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou Tribunal, no que diz respeito a 
qualquer punição imputada pelos organizadores do evento; 
6.2 O atleta é responsável pela decisão de participar na prova, avaliando a sua condição 
física e o seu desempenho, julgando por si só se deve ou não continuar ao longo da 
competição. Porém a organização reserva-se ao direito de retirar o participante, segundo 
recomendação do médico responsável pelo evento; 
6.3 Haverá, para qualquer tipo de emergência, serviço de ambulância; 



6.4 Não haverá reembolso, por parte da Organização, bem como dos seus 
patrocinadores, de nenhum valor correspondente a equipamentos e/ou acessórios 
utilizados pelos participantes no evento, independente de qual for o motivo, nem por 
qualquer extravio de materiais ou prejuízo que, por ventura, os atletas/participantes 
venham a sofrer durante a participação neste evento 
6.5 Haverá postos de hidratação com água no início e no final da subida. 
6.6 Qualquer reclamação sobre o resultado final da competição deverá ser feita, por 
escrito, até trinta minutos após a divulgação dos resultados 
6.7 Ao participar na “Corrida Vertical Albufeira Júpiter Hotel ”, cada participante aceita e 
concorda, de forma incondicional, a ter a sua imagem divulgada através de fotos, filmes, 
rádio, jornais, revistas, internet e televisão, ou qualquer outro meio de comunicação, para 
fins informativos, promocionais, relativos à prova, renunciando o recebimento de 
qualquer verba que vier a ser auferida com tais direitos, aos patrocinadores ou meios de 
comunicação em qualquer tempo/data. Filmes e fotografias relativos à prova têm o direito 
reservado aos organizadores. Qualquer forma de divulgação ou interesse em destinar um 
profissional para a cobertura do evento estará sujeita à aprovação dos organizadores da 
prova por escrito 

 
7. FINAL 

 
7.1 Poderá o Organizador suspender o evento por questões de segurança pública, atos 
públicos, vandalismo e/ou motivos de força maior sem aviso prévio aos participantes 
7.2 As dúvidas ou informações técnicas deverão ser enviadas para o correio eletrónico 
corridavertical@gmail.com para que seja registada e respondida 
7.3 A ORGANIZAÇÃO poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do EVENTO, 
incluir ou alterar este regulamento, total ou parcialmente 
7.4 As dúvidas ou omissões deste regulamento serão redigidas pela Comissão 
ORGANIZADORA e/ou pelos ORGANIZADORES/ REALIZADORES de forma soberana, não 
cabendo recurso a estas decisões. 
 

8. Plano Contingência para Covid-19 
 

8.1 Obrigatório o uso de máscara em todo o recinto do hotel e prova expecto quando 
estiver em competição.  
8.2 Na Entrada para a zona de competição, o atleta deverá apresentar o termo de 
responsabilidade assinado (que vai estar na pagina do evento), será feita a medição de 
temperatura (igual ou superior a 38º, o atleta será impedido de participar na competição, 
e será feita a desinfeção das mãos. 
8.3 O atleta e será obrigado a estar no local que lhe é atribuído pela organização, exceto 
no aquecimento e competição.  
8.4 O atleta depois de cada participação terá de colocar imediatamente uma máscara 
fornecida pela organização e será acompanhado ao elevador para descer até a sua mesa 
na zona dos atletas. 
8.5 Haverá um local previamente definido pela organização para colocar em isolamento 
algum caso suspeito de Covid-19. 
8.6 Todos os atletas deverão respeitar o plano de contingência, quer do evento, quer do 
espaço hoteleiro em questão, sob pena de ser desclassificado. 
8.7 Na semana do evento, todos os atletas inscritos receberão via e-mail, um guia do 
atleta com as características especificas do local, acessos, funcionamento do secretariado, 
normas e regras da competição da zona de partida, circuito de competição e zona de 
meta 
 

 
Nota: Devido à pandemia de Covid-19, o regulamento indicado, poderá ter de ser alterado, em função da situação pandémica 
existente, e das autorizações das entidades sanitárias. 

 

mailto:corridavertical@gmail.com


 
 
     10. TERMO DE RESPONSABILIDADE DA COMPETIÇÃO 

 
         Eu, "identificado no ato da inscrição", no perfeito uso das minhas faculdades, DECLARO 
para os devidos fins de direito que: 
 
1. Estou ciente de que se trata de uma corrida com degraus e dos riscos envolvidos na minha 
participação. 
2. Estou em plenas condições físicas e psicológicas de participar nesta PROVA e estou ciente 
que não existe nenhuma recomendação médica que me impeça de praticar atividades físicas. 
3. Assumo, por minha livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas 
consequências pela participação nesta PROVA, isentando a organização, colaboradores e 
patrocinadores DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, 
morais ou físicos, que porventura venha a sofrer, advindos da participação nesta PROVA. 
4. Li, conheço, aceito e me submeto integralmente a todos os termos do regulamento da 
PROVA. 
5. Estou ciente das penalidades e possível desclassificação que posso sofrer caso não cumpra o 
regulamento ou cometa falta grave. 
6. Autorizo o uso da minha imagem, para fins de divulgação do evento, por fotos, vídeos e 
entrevistas em qualquer meio de comunicação, sem geração de ônus para o AMER, 
organizadores e patrocinadores. 
Compreendi e estou de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, 
isentando assim quem quer que seja, de toda e qualquer responsabilidade legal de tudo o que 
vier a ocorrer comigo por consequência da minha participação nesta PROVA. 
 
Eu li e aceito o regulamento 
 
 
 
 
Quarteira, 28 de Maio de 2021 
 
 
 
 
 

 


