
Regulamento – Estafeta de Reis 
 

Estafeta de Reis 

1. A Câmara Municipal de Nordeste leva a efeit

Estafeta de Reis – Pedreira/Salga

2. A prova é de âmbito não federativa

elementos com idade superior ou igual a 16 anos;

3. Os participantes são responsáveis pela sua integridade física no decorrer da 

prova.No entanto o Município irá disponibilizar durante todo o perc

acompanhamento, da referida atividade, pelos serviços 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste.

4. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no Gabinete d

CMN até ao dia 27 

têm de apresentar no ato da inscrição um termo de responsabilidade 

(levantado no Gabinete de Desporto e 

a autorizar a sua inscrição e uma fotocópia do BI/ CC. 

telefone 296 480 060 ou através do correio eletrónico 

desporto@cmnordeste.pt

5. O percurso tem a extensão de 36 kme será realizado

públicas (Estrada Regional e Estradas Municipais). Aconselha

e o máximo respeito pela prova

6. Distâncias entre cada passagem de testemunho:

 

a) 1º Percurso 

b) 2º Percurso 

c) 3º Percurso 

d) 4º Percurso 

e) 5º Percurso 

f) 6º Percurso 

g) 7º Percurso 

h) 8º Percurso 

 

7. Todo o percurso será controlado pela organização, sendo punida com 

desclassificação qualquer tentativa de fraude (não cumprimento de percurso, 

prejudicar a prova de 

definitiva do testemunho, e

8. A transmissão do testemunho tem de ser feita na zona de transição entre 

percursos. Nestes locais terá um elemento da organização e abast

água. 
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a de Reis – Pedreira/Salga – 30 de janeirode 2016

REGULAMENTO 

A Câmara Municipal de Nordeste leva a efeito no dia 30 de Janeiro de 2016

Pedreira/Salga; 

é de âmbito não federativa e destina-se a equipas mistas de 8 

ade superior ou igual a 16 anos; 

Os participantes são responsáveis pela sua integridade física no decorrer da 

prova.No entanto o Município irá disponibilizar durante todo o perc

acompanhamento, da referida atividade, pelos serviços do município

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no Gabinete d

CMN até ao dia 27 de janeiro (quarta-feira). Os menores de idade

têm de apresentar no ato da inscrição um termo de responsabilidade 

levantado no Gabinete de Desporto e assinado pelo encarregado de educaçã

a autorizar a sua inscrição e uma fotocópia do BI/ CC. Informações através d

telefone 296 480 060 ou através do correio eletrónico 

desporto@cmnordeste.pt ; 

O percurso tem a extensão de 36 kme será realizado totalmente

públicas (Estrada Regional e Estradas Municipais). Aconselha-se a colaboração 

o máximo respeito pela prova por parte dos participantes. 

Distâncias entre cada passagem de testemunho: 

1º Percurso – 4000 metros; 

2º Percurso – 3800 metros; 

3º Percurso – 5000 metros; 

4º Percurso – 4700 metros; 

5º Percurso – 4900 metros; 

6º Percurso – 4700 metros; 

7º Percurso – 4300 metros; 

8º Percurso – 4600 metros. 

Todo o percurso será controlado pela organização, sendo punida com 

desclassificação qualquer tentativa de fraude (não cumprimento de percurso, 

prejudicar a prova de outros participantes, receber apoio indevido, perca 

definitiva do testemunho, entre outro analisados pela organização

A transmissão do testemunho tem de ser feita na zona de transição entre 

percursos. Nestes locais terá um elemento da organização e abast

30 de janeirode 2016 

o no dia 30 de Janeiro de 2016, a 

se a equipas mistas de 8 

Os participantes são responsáveis pela sua integridade física no decorrer da 

prova.No entanto o Município irá disponibilizar durante todo o percurso o 

do município e 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste. 

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no Gabinete de Desporto da 

a). Os menores de idade (16-18 anos) 

têm de apresentar no ato da inscrição um termo de responsabilidade 

assinado pelo encarregado de educação) 

Informações através do 

telefone 296 480 060 ou através do correio eletrónico 

totalmente em vias 

se a colaboração 

Todo o percurso será controlado pela organização, sendo punida com 

desclassificação qualquer tentativa de fraude (não cumprimento de percurso, 

outros participantes, receber apoio indevido, perca 

ntre outro analisados pela organização). 

A transmissão do testemunho tem de ser feita na zona de transição entre 

percursos. Nestes locais terá um elemento da organização e abastecimento de 
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9. A prova terá partida pelas 09h:00m junto à Igreja da Pedreira

10. A Câmara Municipal de Nordeste não assegura o transporte dos participantes 

para o local de concentração.

11. Todos os participantes recebem um diploma alusivo à iniciativa.

12. Os casos omissos 

organização. 
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tida pelas 09h:00m junto à Igreja da Pedreira. 

A Câmara Municipal de Nordeste não assegura o transporte dos participantes 

para o local de concentração. 

s participantes recebem um diploma alusivo à iniciativa.

 neste regulamento serão prontamente resolvidos

 

Mapa do percurso 

A Câmara Municipal de Nordeste não assegura o transporte dos participantes 

s participantes recebem um diploma alusivo à iniciativa. 

neste regulamento serão prontamente resolvidos pela 


