
 

 

 

REGULAMENTO 
 
Normas Especiais da DGS 
Devido às circunstâncias atuais e de forma a cumprir com as indicações definidas pela DGS em 
relação à realização de eventos, a organização definiu, as seguintes normas de segurança extra: 
• Apresentação obrigatória de certificado de vacinação/recuperação ou teste COVID 19 
negativo válido à data da prova (PCR = 72 horas, Antigénio = 48 horas) no levantamento do kit 
de participação; 
• Levantamento de kits de participação deverá ser preferencialmente feita pelos próprias 
participantes. Para o levantamento de kits de participação de outra/s participantes é necessário 
apresentar o comprovativo de inscrição da/s mesma/s e o respetivo certificado de 
vacinação/recuperação ou teste COVID 19 negativo válido à data da prova; 
• A par do levantamento do kit de participação será colocada uma pulseira intransmissível a 
cada participante que deverá que ser usada até ao final da prova; 
• Uso obrigatório de máscara até à linha de partida da prova e após a linha da meta (serão 
entregues máscaras individuais na meta a todas as finalistas); 
• Cumprimento da distância social em todos os momentos da prova sempre que possível; 
• Higienização das mãos regularmente nos diferentes momentos da prova; 

 
1. Disputa-se na tarde de Sábado, 16 de Outubro, às 11:00 horas, a prova para crianças 
designada “EDP Mini Campeões”. 
 
2. O percurso é todo no Parque Expo (Rossio dos Olivais / Cais Português). Tem Partida e 
Meta instaladas junto ao Pavilhão de Portugal, O percurso terá sensivelmente 600mts / 
900mts / 1500 mts. 
 
3. As inscrições só poderão ser feitas em Boletins da Prova e só serão aceites desde que 
acompanhadas com a respectiva taxa de inscrição. 
 
4. Em termos de classificações finais, são considerados três escalões tendo por base as 
seguintes idades: os 6 aos 8 anos, entre os 9 aos 11 anos, entre os 12 aos 13 anos e entre 
os 14 aos 16 anos. As idades “válidas” são exactamente aquelas que os participantes têm 
no dia da prova. 
 
5. A organização estruturou um cuidado serviço de assistência médica, sob orientação de 
uma especializada equipa de profissionais, embora não se responsabilize por qualquer 
acidente que se venha a verificar no decorrer desta prova desportiva. 
 
6. Todos nos atletas participantes estão cobertos por um seguro conforme o estipulado 
por lei. 
 



 

 

7. Todos os participantes receberão uma t-shirt, uma medalha e outras lembranças 
alusivas à prova. 
 
8. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pelo Director Técnico da prova e 
de acordo com os Regulamentos oficiais em vigor e pareceres da I.A.A.F./A.I.M.S. 


