V Mini-Maratona da Justiça 2019
Regulamento
1 – ORGANIZAÇÃO
A Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Sindicato dos Magistrados do Ministério
Público, o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e
Agentes de Execução, o Sindicato Nacional da Guarda Prisional e o Sindicato dos Funcionários
Judiciais, com o apoio técnico da Xistarca e o apoio institucional da Câmara Municipal de
Lisboa, irão realizar a V Mini-Maratona da Justiça.
2- DATA / HORA / LOCAL
A prova realiza-se no dia 21 de Setembro de 2019, às 10h00, no Parque Monsanto.
3 – PERCURSO / DISTÂNCIA / HORÁRIO
A corrida na distancia aproximada de 10km, com partida marcada para as 10h00, realiza o
seguinte percurso:
Partida na Alameda Keil do Amaral em direção à Estrada do Alvito, vira à direita no Parque de
Merendas para realizar um percurso interno até voltar ao local da partida, segue em frente
para virar à esquerda na Estrada do Alvito em direção à rotunda Cruz das Oliveiras, vira
esquerda para Estrada do Penedo, direita para Estrada do Outeiro, esquerda para caminhos
internos no Monsanto segue até à Estrada do Outeiro virando à esquerda, segue até retorno
antes da Rua do Azevinho, seguindo pela Estrada do Outeiro até à meta na Alameda Keil do
Amaral.
Integrada no Programa decorrerá em paralelo, com partida às 10h05, uma Caminhada na
distância aproximada de, 4 km, sem classificação, com partida na Alameda Keil do Amaral,
realiza um percurso interno, seguindo à esquerda na Estrada do Alvito em direção à rotunda
Cruz das Oliveiras, segue esquerda para Estrada do Penedo e esquerda para meta na Alameda
Keil do Amaral.
4 – ABASTECIMENTOS
Corrida 10km – abastecimento aos 5km e na meta.
Caminhada 4km – abastecimento na meta.
5 – KIT ATLETA
5.1 – COMPOSIÇÃO
O kit do atleta será composto por:
10km – t-shirt técnica, saco, dorsal e chip.
4km – t-shirt técnica, saco e dorsal.

Os tamanhos disponíveis para a t-shirt técnica serão os seguintes: 8 e 12 anos, S, M, L, XL . Os
tamanhos serão distribuídos de acordo com os pedidos efetuados no momento da inscrição.
5.2 – LEVANTAMENTO KIT
Será feita a entrega entre as 8 e as 9h30.
6 – DORSAL E CHIP
A utilização do dorsal e chip oficiais da prova é obrigatória para todos os participantes. O
dorsal deve ser colocado na parte frontal da t-shirt, visível e sem adereços por cima do
mesmo.
7 – PRÉMIOS
Medalha para todos os participantes.
Trofeu para os vencedores (m/f) dos 10km.
Todos os atletas dos 10km que cortem a linha de meta terão direito a diploma e poderão fazer
o download no site da Xistarca, através do menu resultados.
8 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A participação na prova está aberta a todos os funcionários e seus familiares, das instituições
organizadoras, com idade superior a 18 anos na prova dos 10km.
A caminhada é aberta a todos os queiram participar sem limite de idades.
9 – FORÇAS DE SEGURANÇA E APOIO MÉDICO
O planeamento e controlo do trânsito automóvel é da responsabilidade da PSP, assim
como a segurança de todos os participantes.
O apoio médico será prestado a todos os atletas que apresentem alguma lesão ou que
a organização indique como possível caso de lesão, durante o horário do evento. O
apoio médico tem o direito de retirar da prova atletas que não apresentem condições
para realizar com aptidão o percurso completo.
14 – SEGUROS
A organização assegura aos participantes inscritos um seguro de acidentes pessoais, conforme
previso no D.L. 10/2009 (Seguro Desportivo Obrigatório). Este seguro apenas será ativo aos
participantes que contraiam uma lesão no decorrer da prova e que solicitem à organização a
ativação do mesmo.
Todos os participantes devem reunir condições de saúde, físicas e psicológicas necessárias à
prática desportiva, isentando a organização da prova de qualquer responsabilidade.
15 – DIREITOS DE IMAGEM

O participante, com o ato de inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional,
à organização do evento e seus associados, os direitos de utilização da sua imagem captada
durante o evento.
16 – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais serão processados automaticamente, nos termos aprovados pelo
Regulamento Geral de Proteção de Dados, da União Europeia, pela organização do evento,
entidade responsável pelos dados, destinando-se exclusivamente à prestação dos serviços
necessários à participação no evento em que se inscreve.
O tratamento de dados para comunicação sobre o evento em que se inscreve é opcional e está
sujeito a consentimento específico e expresso no formulário de inscrição do evento, sempre
em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679.
É garantido aos participantes, nos termos da mesma lei, o acesso aos seus dados, podendo
solicitar por escrito junto da organização a sua atualização, correção ou eliminação.
Os dados pessoais recolhidos em função do presente evento serão armazenados pelo prazo de
dois anos e estarão acessíveis de forma gratuita para consulta, retificação ou eliminação
através do email: geral@xistarca.pt

2 de Setembro 2019

