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REGULAMENTO 

1.ª SÃO SILVESTRE DE SANTA CRUZ DAS FLORES 

 

1. Organização 

A 1.ª São Silvestre de Santa Cruz das Flores é um evento organizado pela Câmara Municipal de Santa 

Cruz das Flores, com o apoio do Morro Alto Sport Clube. 

É caracterizado por uma caminhada (5K) e uma corrida (7K) na Vila e concelho de Santa Cruz das 

Flores, ilha das Flores, destinada a todos os indivíduos, masculinos e femininos. 

 

2. Características da Prova 

Serão realizadas duas provas: uma corrida de 7K cronometrada, de caráter competitivo, e uma 

caminhada de 5K, de caracter lúdico. 

Corrida e caminhada: dia 7 de dezembro, sexta-feira, às 20h00, com partida e chegada no Antigo 

Mercado Municipal de Santa Cruz das Flores. 

 

2.1 Duração da prova 

Ambas as provas têm duração máxima de hora e meia após o seu início, terminando às 21h30m. 

Qualquer participante que, por sua iniciativa, decida retirar-se da prova deverá informar a 

organização, para evitar que os serviços de assistência centrem a sua atenção num participante 

alegadamente desaparecido, negligenciando o apoio aos participantes ainda em prova. 

  

2.2. Metodologia de controlo de tempos 

O processo de controlo de tempos dos participantes será manual em todo o percurso das provas. 

 

2.3. Posto de controlo 

Os postos de controlo são pontos obrigatórios de passagem e estão localizados em locais delineados 

pela organização. 

Todos os participantes deverão respeitar o percurso estabelecido das respetivas provas. 

Não passar em um ou mais pontos de controlo, levará à desclassificação do participante.  

 

3. Idade mínima de participação nas diferentes provas 

A idade mínima para participação para qualquer uma das provas é de 18 anos, completados até ao 

dia de realização da prova, com exceção da caminhada (sem idade mínima), desde que 

acompanhados por um encarregado de educação e/ou adulto responsável. 

 

 

 



2 
 

4.  Inscrição 

As inscrições estão abertas até ao dia 05 de dezembro de 2018, na Câmara Municipal de Santa Cruz 

das Flores (segunda-feira a sexta-feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00) ou por e-mail para 

morroaltosportclube@gmail.com  

Cada participante deve preencher corretamente o formulário de inscrição e o respetivo termo de 

responsabilidade, sob pena de poder ver a sua participação cancelada. 

Qualquer esclarecimento adicional deverá ser solicitado por e-mail 

para morroaltosportclube@gmail.com  

 

5. Secretariado 

No dia da prova, 07 de dezembro de 2018, das 18h00 às 19h00 e das 21h00 às 22h00, o secretariado 

funcionará junto ao Antigo Mercado Municipal de Santa Cruz das Flores, servindo de apoio às provas 

e como ponto de entrega de dorsais após as mesmas. 

 

6. Responsabilidade perante o participante 

Os participantes inscritos na corrida e caminhada da São Silvestre de Santa Cruz das Flores aceitam 

participar voluntariamente e sob a sua própria responsabilidade na competição. 

Por conseguinte concordam em não reclamar ou exigir à organização, colaboradores, autoridades, 

patrocinadores e outros participantes, qualquer responsabilidade co m os mesmos e seus herdeiros, 

em tudo o que exceda a cobertura das suas responsabilidades, da dos seus colaboradores e 

participantes. 

 

7. Segurança e condições do percurso 

A segurança da prova, controlo do trânsito não autorizado no decorrer das provas, bem como a 

garantia da segurança dos participantes será da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública.  

Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva, isentando assim 

a organização da prova, seus parceiros e colaboradores envolvidos de quaisquer responsabilidades. 

 

8.     Termo de responsabilidade  

8.1. Aceitação do termo de responsabilidade 

Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento. 

 

8.2. Direitos de imagem 

A organização reserva em exclusivo o direito à imagem da prova. 

A inscrição na prova e a consequente aceitação deste regulamento implica a autorização do 

participante à gravação de imagens derivadas da sua participação, podendo a organização utilizá-las 

na divulgação e promoção da prova em qualquer suporte. 
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Desta forma, o participante cede à organização todos os direitos de imagem relativos à utilização 

desses registos. 

Qualquer projeto ou suporte publicitário deve ter prévia autorização da organização.  

 

8.3. Proteção de dados  

Os dados dos participantes indicados no formulário de inscrição serão registados pela entidade 

organizadora para efeitos exclusivos de processamento no evento, sendo publicados nomeadamente 

na lista de inscritos, notícias diversas e classificação. Todos os participantes podem exercer o seu 

direito de acesso, retificação ou anulação dos seus dados pessoais, enviando um e-mail 

para morroaltosportclube@gmail.com 

 

9. Obrigatoriedade 

9.1. É obrigatório o uso de dorsal, de forma visível e nos locais especificados pela organização; 

9.2. O dorsal é pessoal e intransmissível; 

9.3. O dorsal deve ser colocado na parte frontal da t-shirt, utilizando alfinetes; 

9.4. Os dorsais dos participantes na corrida serão diferenciados dos da caminhada. 

9.5. Os dorsais utilizados pelos participantes nas provas, deverão ser entregues no fim da mesma no 

secretariado, junto ao Antigo Mercado Municipal, sob pena de ser desclassificados da prova e poder 

ver a sua participação cancelada em futuros eventos organizados pelo Morro Alto Sport Clube. 

 

10.      Desclassificação de participantes 

A organização não permitirá a participação na prova e desclassificará o participante que: 

- Falsifique qualquer elemento relativo à sua inscrição; 

- Não se apresente na partida; 

- Não respeite as indicações da organização; 

- Não se encontre em condições físicas e psicológicas para participar; 

- Não possua dorsal; 

- Não cumpra completamente o percurso estabelecido; 

- Manifeste comportamento antidesportivo (por exemplo: empurrões e obstruções que prejudiquem 

de forma intencional os outros participantes); 

- Não respeite os restantes participantes, a própria organização e os agentes de segurança e outros 

intervenientes de apoio à prova; 

- Não proceda à devolução do dorsal depois da prova. 

 

11. Categorias e prémios 

Os prémios serão entregues no Antigo Mercado Municipal de Santa Cruz das Flores, no dia 7 de 

dezembro, às 22h00. 
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Não será efetuada a classificação geral aos participantes na caminhada. 

Os três primeiros classificados, masculinos e femininos, da corrida de 7K receberão um 

troféu/medalha. 

Todos os participantes que terminem ambas as provas têm direito a prémio finisher que será 

entregue na meta / chegada da respetiva prova. 

 

12. Reclamações 

Qualquer reclamação terá de ser apresentada por escrito à organização da prova, no local do evento 

ou depois da prova, para o e-mail: morroaltosportclube@gmail.com 

 

13. Contatos 

Para quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais, os interessados deverão contactar a 

organização da São Silvestre de Santa Cruz das Flores através dos seguintes contatos: 

- Morro Alto Sport Clube - morroaltosportclube@gmail.com 

- Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores 

 

14. Situações Omissas: 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Organização e o Morro Alto Sport 

Clube, atentas às suas competências próprias, baseados na regulamentação em vigor na Federação 

Portuguesa de Atletismo, com as devidas adaptações. 
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