
Corrida Pinguinha 2022 

Normas de Participação 

 

Objetivo 

Temos como objectivo mobilizar o maior número de jovens aspirantes a atletas, 
proporcionando um evento com desafios á medida das capacidades de todos, num 
ambiente saudável, onde a competição servirá apenas para premiar os mais 
esforçados. 
Referir e relembrar sempre que o importante é a participação e não a classificação. 
O espirito dominante deve ser de partilha, positividade e reconhecimento pelo 
esforço de cada um. 
 
Inscrição  
 
A inscrição é gratuita e é feita em impresso próprio.  
Todos os inscritos têm seguro de acidentes pessoais. 
A inscrição pode ser feita no Posto de Turismo, Piscinas Municipais, na Festa da Vinha 
e do Vinho, ou através do email k4ninos@gmail.com. 
 
Equipamento 

Não há equipamento obrigatório. O atleta deverá estar vestido/equipado de forma 
confortável. Terá de ter colocado na frente e visível, o peitoral fornecido pela 
organização.  

Distâncias 

Cada atleta percorrerá uma distância adaptada à sua idade, tendo durante o 
percurso uma parte técnica, uma zona de descida e uma de subida, o que obrigará a 
uma gestão do esforço e percepção das capacidades de cada um. 
 

 Nascidos em distância a percorrer 
Minis **  2016 e seguintes 300 metros 

Benjamins A 2013/2014/2015 500 metros 
Benjamins B 2011/2012 

1000 metros Infantis 
Femininos 

2009/2010 

Infantis 
Masculinos 

2009/2010 

2000 metros 
Iniciados 

Femininos 
2007/2008 

Iniciados 
Masculinos 

2007/2008 2500 metros 

        

 ** sem competição. Os atletas MINIS podem correr acompanhados. A organização 
relembra que o importante é a participação. Os acompanhantes devem ter em 
atenção aos demais atletas em prova.  



 
Percurso 

O percurso será sinalizado com fitas, bandeirolas e placas de direcção. Esta 
componente obrigará também os atletas a prestarem atenção ao percurso, 
desenvolvendo as suas capacidades de orientação e saberem “navegar” num 
ambiente desconhecido. No entanto vão estar elementos da organização ao longo 
do percurso para poder ajudar e orientar os atletas. 
 
Prémios 
 
Cada atleta que complete a prova, irá receber uma medalha. 
Todos os participantes recebem um diploma de participação. 
 
Contactos 
 
Email K4ninos@gmail.com 
 
Telm  919478900 
 
 
  
Casos Omissos 

Os casos omissos serão decididos pela organização durante o evento. 

 

A Organização.  


