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PARECER Nº 37 / 2022 

 
Nome da Competição: 2.ª Corrida Cidade de Faro 

 
Organização:  Tugas on Tour Associação Desportiva 

 
Local da Realização: Faro  

 
Data da Realização: 2 de Outubro de 2022 

 
PARECER TÉCNICO 

 
Face ao regulamento apresentado e que se anexa, depois de devidamente analisado, a 
Associação de Atletismo do Algarve, concede o parecer favorável à realização do evento  
acima referido, pelo que o Organizador se obriga a realizá-lo de acordo com o 
estabelecido no Regulamento. 
 
 
O evento reúne as condições de segurança que permitem a sua realização, sem 
prejuízo de vir a necessitar de parecer positivo e vinculativo da Unidade de Saúde 
Pública, de acordo com as orientações e restrições que possam estar vigentes à data do 
mesmo. 
 
 
A organização do evento compromete-se igualmente a garantir a presença da 
assistência médica necessária, das forças de segurança e da contratação dos Seguros 
de Responsabilidade Civil e Desportivos obrigatórios por lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 22 de Julho de 2022 
 

                                                                                   Direção Técnica Regional 
 

                                                                                     
 

                                                                                     Associação de Atletismo do Algarve    

http://www.aaalgarve.org/
http://www.crono.aaalgarve.org/
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TUGAS ON TOUR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
E-mail: tugasontourclube@gmail.com 

    Telefone: 915334595 (Pedro Branco) / 969 067 816 (Carlos Nunes) 

 

2.ª Corrida Cidade de Faro  

Regulamento 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

1.1 – A 2.ª Corrida Cidade de Faro é organizada pelos Tugas On Tour Associação 

Desportiva em coorganização com a Câmara Municipal de Faro e a União de 

Freguesias de Faro. 

1.2 – A prova realiza-se no dia 02 de Outubro de 2022, pelas 10,00h. 

1.3 - Para a realização deste evento contamos com o apoio da Associação de Atletismo 

de Faro e do Instituto Português do Desporto e da Juventude. 

1.4 - A prova terá um caráter solidário, revertendo um 1 € do valor das inscrições para 

uma Associação do Concelho sendo este valor angariado para a ajuda na aquisição 

de equipamentos necessários á Instituição. 

 

2. PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Na 2.ª Corrida Cidade de Faro, podem participar atletas federados, não federados 

e estrangeiros de ambos os sexos. 
2.2 - A prova conta com os seguintes escalões etários (Sub23, seniores, veteranos I, II, 

III, IV, V e VI), cada equipa pode inscrever um número ilimitado de atletas, a idade 

dos veteranos é a do dia da prova. 

 

Escalão Ano de Nascimento Sexo 

Sub 23 < 23 anos Feminino e Masculino 

Seniores 23 a 34 anos Feminino e Masculino 

Veteranos I 35 a 39 anos Feminino e Masculino 

Veteranos II 40 a 44 anos Feminino e Masculino 

Veteranos III 45 a 49 anos  Feminino e Masculino 

Veteranos IV 50 a 54 anos Feminino e Masculino 

Veteranos V 55 a 59 anos Feminino e Masculino 

Veteranos VI + 60 anos Feminino e Masculino 

mailto:tugasontourclube@gmail.com
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3. – ITINERÁRIO 

3.1 – A 2.ª Corrida Cidade de Faro é composto por um circuito de ida e volta, totalmente 

em asfalto com uma distância total aproximada de 10km. A partida terá lugar na Rua 

Eng.º Nuno Abecassis, Rotunda do Fórum, Av.ª José Maria Nunes, Rotunda do teatro, 

Av.ª Calouste Gulbenkian, Rotunda do Hospital, Av.ª Cidade Hayward, Rotunda do 

Auchan, Estrada do Moinho da Palmeira (inverte na estrada do Cais Comercial), Av.ª 

Aníbal C. Guerreiro, Rotunda do IPDJ, Rua da Policia de Segurança Pública, Rua da 

Trindade, Largo Pé da Cruz, Rua do pé da Cruz, Rua de Santo António, Rua Dom 

Francisco Gomes, Rotunda do Hotel Faro, Rua Conselheiro Bivar, Rua Infante Dom 

Henrique, Praça Largo de Camões, Av.ª prof. Dr. Adelino da Palma Carlos, Av,ª José 

Maria Nunes, Parque Lazer das Figuras. 

3.2 – Haverá abastecimentos líquidos aproximadamente aos 5Km. 

 

4. – DORSAIS 

4.1 - A organização fornece os respetivos dorsais no Pavilhão existente no Parque de 

Lazer das Figuras no Sábado dia 02 de Outubro, entre as 14,00horas e as 18,00horas, 

e no Domingo dia da prova, entre as 8,00horas e as 9,00horas, no secretariado da 

competição, junto à partida. 

4.2 - O kit de atleta, será fornecido pela organização a todos os atletas devidamente 

inscritos e que levantem os dorsais, e será composto por:  

- Dorsal; 

- T-shirt 

- Medalha de participação; 

- Material promocional variado. 
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5. – CLASSIFICAÇÕES/ PRÉMIOS 

5.1– Haverá classificação individual e coletiva. 

5.2 - Haverá troféus para os três primeiros de cada escalão/sexo, em todas as categorias 

(ver quadro). 

5.3- Haverá prémios coletivos para as três equipas que ficarem melhores classificadas. 

A classificação será obtida pelo somatório de todos os escalões femininos e masculinos, 

serão atribuídos 10 pontos ao 1.º classificado, 9 pontos ao 2.º, 8 pontos ao 3.º, 7 pontos 

ao 4.º, 6 pontos ao 5.º, 5 pontos ao 6.º, 4 pontos ao 7.º, 3 pontos ao 8.º, 2 pontos ao 

9.º e 1 ponto a todos os atletas que terminem a prova. Ganhará o clube que somar o 

maior número de pontos. Em caso de empate ficará à frente a equipa que tiver o maior 

n.ºs de 1.ºs lugares, se o empate persistir, verificar-se-á a equipa que tiver o maior 

número de 2.ºs lugares e assim sucessivamente. 

5.4 - Será atribuído estadias aos 3 primeiros classificados da geral 

(masculino/feminino), a utilizar na época baixa em unidades hoteleiras da região. 

      5.5 - Será atribuído um troféu ao clube inscrito na Associação de Atletismo do Algarve      
      que termine a prova com mais atletas. 

 

 

6. – DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 - É da responsabilidade do atleta e do seu clube que o inscreva verificar a sua 

condição física. 

6.2 - A organização não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano que os atletas 

sofram, ou porventura venham a causar no decorrer da prova. 

6.3 - A organização garante uma ambulância, que acompanhará a prova para qualquer 

eventualidade. 

6.4 - Todos os Atletas deverão fazer-se acompanhar pelo documento de identificação 

para poderem levantar os prémios. 

6.5 - Só se aceitam reclamações acompanhadas de 100 €, que serão devolvidos caso a 

reclamação seja aceite. 

6.6 - A organização para promoção e divulgação do evento fica com os direitos de 

reprodução de imagem dos participantes e público em geral. 
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6.7 - Os participantes populares estão cobertos por um seguro temporário de acidentes 

pessoais. 

6.8 - Os participantes federados estão cobertos pelo seu seguro desportivo. 

6.9 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização e pelos 

juízes da Associação de Atletismo do Algarve. 

 

7. – INSCRIÇÕES 

7.1 - As inscrições devem ser efetuadas no website www.crono.aaalgarve.org com a 

seguinte taxa de inscrição: 

 

Corrida 10 Km 

Até ao dia 15 Setembro - 7,00 € 

Do dia 15 a 25 de Setembro - 8,00 € 

Do dia 25 de Setembro até ao dia 30 de Setembro (termina às 13 h) - 10,00 € 

 

 

 

 

Faro, Julho de 2022. 

 

 

 

A organização, 

 

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

