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1. DENOMINAÇÃO 

 A Bosch em Portugal, representada pela Bosch Termotecnologia, S.A, em Aveiro, em 

parceria com as Câmaras Municipais de Aveiro e Ílhavo, a Associação Industrial do Distrito de 

Aveiro (AIDA) e a Universidade de Aveiro, promove, a 13 de setembro de 2015, a quarta 

edição da “Corrida Solidária Bosch”.  

 Esta iniciativa inclui uma corrida de estrada na extensão de aproximadamente 10 km, com 

início às 10h30, junto ao Pavilhão Cap. Adriano Nordeste, em Ílhavo, e uma caminhada na 

extensão de 4 km, com início às 9h45, junto da Reitoria da Universidade de Aveiro. 

 Ambas as provas terminam na Reitoria da Universidade de Aveiro. 

2. ORGANIZAÇÃO: 

 As provas terão a colaboração técnica da FullSport. 

 Haverá força da ordem pública (PSP ou GNR, assim como voluntários) para disciplinar o 

trânsito e garantir a segurança no decorrer das provas. 

 Estará presente nesta prova um Delegado/Técnico da Associação de Atletismo de Aveiro. 

 O júri da prova será da inteira responsabilidade do Conselho de Arbitragem da Associação de 

Atletismo de Aveiro. 

3. INSTITUIÇÕES APOIADAS 

 Em 2015, a Corrida Solidária Bosch reverterá quase a totalidade do valor angariado junto de 

parceiros e a totalidade do valor angariado com as inscrições a 5 instituições de solidariedade 

social. A instituição a ser apoiada a nível nacional será o Instituto Português de Oncologia do 

Porto, enquanto que a nível local serão apoiadas: Centro Social de Azurva, Aveiro; Lar do 

Divino Salvador, Ílhavo; Associação Humanitária dos Bombeiros de Ílhavo; Fundo Social da 

Universidade de Aveiro. 

4. PARTICIPAÇÃO 

 Poderão participar na referida prova atletas ou amadores de qualquer ponto do país, a 

caminhar ou a correr, desde que devidamente inscritos.  

 Na corrida, poderão participar atletas a partir dos 18 anos (inclusive). Não existe idade 

mínima para participar na caminhada.  

 Os atletas deverão ser portadores da sua licença desportiva ou bilhete de identidade /cartão 

de cidadão. 
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 A distribuição dos dorsais será feita até uma hora antes de começarem as respetivas provas, 

e os atletas deverão munir-se dos respetivos alfinetes para a colocação dos referidos 

dorsais.  

 Os atletas deverão apresentar-se 15 minutos antes das respetivas provas, no local de partida, 

com o dorsal colocado na camisola (peito).  

5. DISTÂNCIA  

 A prova decorrerá numa distância de 4 ou 10km, entre a zona de Ílhavo e Aveiro, em piso de 

estrada. 

 O abastecimento da corrida será feito sensivelmente a meio do percurso. 

 Não existe tempo limite para o término da corrida. No entanto, o trânsito estará cortado no 

percurso da corrida até às 12h00. O último participante será acompanhado pelo carro 

vassoura.  

6. TRANSFERS E ESTACIONAMENTO 

 A organização vai disponibilizar transporte de autocarro de Aveiro para Ílhavo, para os atletas 

que vão participar na corrida de 10 km, entre as 08h00 e as 10h00, com saída no Pavilhão 

Desportivo da Universidade de Aveiro. 

 Os participantes da corrida terão à sua disposição os balneários disponíveis no Pavilhão 

Desportivo da Universidade de Aveiro. 

 A organização terá uma equipa de voluntários no Pavilhão Desportivo da Universidade de 

Aveiro disponível para recolher e guardar as mochilas dos participantes da corrida. As 

mochilas serão devidamente identificados e devolvidos no fim da corrida, mediante a 

apresentação do dorsal. A organização não se responsabiliza pelo conteúdo guardado. 

7. INSCRIÇÕES 

 Todas as inscrições deverão ser efetuadas no site do evento (corridabosch.fullsport.pt). 

 A Corrida tem um limite de inscrições de 1500 participantes. A Caminhada não tem número 

limite de participantes. 

 As inscrições só serão confirmadas aquando do pagamento das taxas indicadas abaixo, 

através dos meios disponibilizados para tal. 

 A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos ou ainda 

adicionar ou limitar o número de inscrições do evento em função de necessidades/ 

disponibilidades técnicas/ estruturais, sem aviso prévio. 

 A inscrição na corrida é pessoal e intransmissível. 

 Não serão efetuadas devoluções do valor da inscrição. 
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 As inscrições, quer referente à Corrida como também referente à caminhada, encerram no 

dia 9 de Setembro
1
, existindo contudo duas fases de inscrições: 

Corrida                   

Participante geral: 8€ 

Estudantes Universidade de Aveiro: 7€
2
 

Colaboradores da Bosch: 7€
3
 

Caminhada 

Participante geral: 5€ 

Estudante: 4€
2 

Colaboradores da Bosch: gratuito 

Grupos (+ 4 pessoas): 4€ por participante 

1. Para inscrições entre 7 e 9 de Setembro não será entregue t-shirt aos participantes. 

2. Os estudantes deverão apresentar o seu cartão de estudante no momento de levantamento de dorsal. 

3. Os colaboradores da Bosch deverão apresentar o seu cartão de colaborador no momento de 

levantamento de dorsal. 

 

8. ENTREGA DOS DORSAIS E T-SHIRTS 

 O kit do atleta será composto por uma t-shirt unissexo (técnica, no caso da Corrida), um chip, 

um dorsal e ofertas diversas dos patrocinadores. 

 A distribuição dos kits será feita da seguinte forma: 

Para inscrições até 6 de setembro, os kits poderão ser levantados dia 10 e 11 de setembro 

nos locais, datas e horários abaixo: 

o Centro Cultural de Ílhavo: 

10 e 11 de Setembro, das 11h00 às 18h00 

o Universidade de Aveiro (receção da Reitoria): 

10 e 11 de Setembro, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 

o Bosch Termotecnologia, S.A (Aveiro, Receção): 

10 e 11 de Setembro, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 

Para inscrições efetuadas depois de 6 de setembro, não será entregue t-shirt aos 

participantes e os kits só poderão ser levantados nos locais, datas e horários abaixo: 

o Universidade de Aveiro (Secretariado localizado na receção da Reitoria): 

Sábado, 12 de setembro, das 14h00 às 19h00  

o Pavilhão Desportivo Capitão Adriano Nordeste (Ílhavo): 

Domingo, 13 de setembro, das 08h00 às 10h00 
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o O Atleta deverá colocar o dorsal visível. O não respeito por esta regra leva à 

desclassificação do atleta. 

 

 Documentos necessários para a recolha de kit:  

o Confirmação de inscrição recebida após o pagamento;  

o Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão ou Carta de 

Condução), Cartão de estudante ou Cartão Bosch (colaboradores Bosch). 

 A recolha do kit em nome de outro participante pode ocorrer desde que sejam apresentados 

os seguintes elementos do atleta detentor do dorsal:  

o Confirmação de inscrição recebida após o pagamento;  

o Cópia de Documento de identificação (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão ou 

Carta de Condução), Cartão de estudante ou Cartão Bosch (colaboradores Bosch). 

 Caso tenha perdido o comprovativo de inscrição, a organização dispõe do registo da sua 

inscrição. Como tal, no dia do evento deverá fazer-se acompanhar de um dos documentos de 

identificação acima mencionados e consultar o número do seu dorsal na lista de participantes 

da respetiva prova para facilitar o levantamento do seu kit de participação. 

9.  CLASSIFICAÇÕES 

 A organização disponibiliza um Chip (TAG RFID) de uso único – Myvidiofinish /Fullsport – a 

todos os inscritos na corrida que recolham o seu dorsal. Este sistema permite a 

cronometragem. 

 A prova comportará diversas classificações consoante a modalidade de participação. 

o Para a modalidade de Corrida, a prova será classificada com as categorias abaixo, 

nomeadamente:  

Masculino: 1º, 2º e 3º lugar 

Feminino: 1º, 2º e 3º lugar 

o A Caminhada não terá classificações nem escalões. 

10. SEGUROS E OUTRAS QUESTÕES MÉDICAS: 

 A organização tem um seguro desportivo a favor dos participantes não federados (Decreto-lei 

nº 146, de 26 de Abril de 1993). 

 O seguro de provas desportivas cobre os riscos de morte ou invalidez permanente e 

despesas de tratamento na respetiva apólice. 

 A organização não se responsabiliza por qualquer contra indicação médica para a prática da 

corrida em competição ou caminhada que o participante possa ter, devendo o mesmo 
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certificar-se que não sofre de qualquer incapacidade genética ou física que o impeça de 

realizar a prova. 

 Caso haja necessidade de continuidade do atendimento médico de emergência, este será 

efetuado no serviço nacional de saúde, sob a responsabilidade do mesmo. 

 A equipa médica tem autoridade para retirar das provas os atletas que não se revelem aptos 

a participar ou que tenham recebido cuidados médicos vitais durante a prova. 

11. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS: 

 Serão atribuídos troféus aos vencedores absolutos dos escalões Masculino e Feminino. 

 A organização atribuirá ainda uma medalha Finicher a todos os concorrentes que 

conseguirem concluir a corrida de 10km. 

12. INFRAÇÕES: 

  Os atletas que prejudiquem intencionalmente os seus adversários com empurrões ou 

obstruções serão imediatamente desclassificados, bem como os que durante a sua prova 

sejam acompanhados pelo seu técnico ou dirigente. 

 Compete aos fiscais de percurso, juízes de partida e chegada, anotarem e desclassificarem 

os atletas infratores. 

13. TERMO DE ACEITAÇÃO 

No ato de inscrição, os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou 

qualquer questão não contemplada no mesmo, devem informar a organização. 

a) Li e estou de acordo com o regulamento da Corrida Solidária Bosch (corrida e caminhada), 

disponível no site corridabosch.fullsport.pt.  

b) Estou ciente do meu estado de saúde e considero-me física e psicologicamente apto para 

participar.  

c) Assumo que me absterei de participar na Corrida Solidária Bosch caso as minhas condições de 

saúde se alterarem após a inscrição.  

d) Estou ciente do teor da apólice de seguro em vigor e li as especificações da mesma, constantes no 

regulamento da prova.  

e) Ao participar na Corrida Solidária Bosch, autorizo gratuitamente e de forma incondicional a Bosch 

Termotecnologia, S.A, a FullSport e os parceiros da prova a utilizarem a minha imagem. Por este 

instrumento, cedo todos os direitos de utilização da minha imagem, tal como captada em fotografias e 

filmagens durante a realização das provas, renunciando ao recebimento de qualquer quantia que 

venha a ser auferida com a sua divulgação em peças comunicacionais de apoio.  

f) Participo na Corrida Solidária Bosch de livre e espontânea vontade, isentando a Bosch 

Termotecnologia, S.A, a FullSport, parceiros, diretores, colaboradores e outras empresas ligadas à 
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organização do evento de qualquer responsabilidade resultante da minha participação na corrida ou 

na caminhada, antes, durante e depois da mesma. 

14. RECLAMAÇÕES: 

 Quaisquer reclamações ou protesto têm de ser apresentados por escrito, obrigatoriamente 

feito em papel timbrado do Clube, ao júri da prova, até 10 minutos após o termo da mesma, 

juntamente com a quantia de 25€, a qual será devolvida se o protesto for considerado 

procedente. 

15. OUTROS 

 Todos os casos omissos neste regulamento serão apreciados pela organização e julgados 

pelo júri, com base no regulamento da F.P.A. e Comissão Nacional de Estrada e Corta-mato 

(CNEC). 

 

A Organização, 

Bosch Termotecnologia SA e FullSport Lda 

 


