
 

 
 
 
 
 

 

 

  DJ/HR 

  

 

Divisão da Juventude 

CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS 

24 de julho de 2022 

  

TERMOS DE PARTICIPAÇÃO  

 
 

CAPÍTULO I – ORGANIZAÇÃO  
A Corrida de Carrinhos de Rolamentos de Gondomar é uma organização conjunta da Câmara Municipal 
de Gondomar e da Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos. 

 
CAPÍTULO I – OBJETIVOS  

1. Potenciar a partilha de conhecimentos e experiências entre gerações, resgatando, junto dos mais 
jovens, atividades do passado, reconhecidas como património cultural, tradicional e turístico.   

2. Proporcionar o convívio salutar, a diversão e o entretenimento entre todos/as os/as participantes, 
com espírito de desportivismo. 

3. Contribuir para o desenvolvimento de uma consciência ecológica, com a participação numa 
atividade não poluente e amiga do Ambiente.  

 
CAPÍTULO II – INSCRIÇÕES 

1. As inscrições são realizadas online, através do preenchimento de formulário próprio, disponível 
no site do Município de Gondomar, até ao dia 22 de julho, e estão limitadas a 20 participantes. 

2. Não obstante a organização disponibilizar um seguro de acidentes pessoais, todos os 
participantes deverão apresentar, aquando do check in, o Cartão de Cidadão e o Termo de 
Responsabilidade, devidamente preenchido e assinado pelos próprios, no caso de maiores de 
idade, ou pelos encarregados de educação, no caso de menores de idade. No caso do/a 
participante ser menor de idade é necessária também a apresentação da Autorização de 
Participação devidamente preenchida e assinada pelo Encarregado de Educação.  

 
CAPÍTULO II – PARTICIPAÇÃO 

1. O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e psicológicas para participar 
na atividade. 

2. Cabe à organização: 
a. Designar a equipa de vistoria dos carros; 
b. Designar os Fiscais de Pista; 
c. Preparar todos os materiais e equipamentos necessários para a realização da corrida; 
d. Organizar as corridas; 
e. Licenciar e obter as autorizações necessárias à realização da corrida. 
f. Fornecer os carrinhos de rolamentos; 

3. Cabe aos participantes:  
a. Respeitar as indicações dos elementos da Organização que acompanham a atividade.  
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b. Estar presente no local e no horário indicado pela organização. A não observância deste 
ponto implica a exclusão da participação.  

c. Qualquer comportamento inadequado que possa colocar em causa o bom 
funcionamento da atividade e/ou qualquer ato que danifique qualquer material que 
esteja no local será penalizado com a exclusão imediata.  

d. Em caso de acidente os participantes estão abrangidos pelos seguros da prova para 
responsabilidade civil e acidentes pessoais, declinando a organização qualquer outra 
responsabilidade autónoma, solidária ou complementar. 

4. Corrida: 
a. Cada participante receberá um número que deverá ser colocado no carro de rolamento 

e será válido para todo o evento. Os números deverão ser afixados em local visível. É 
expressamente proibido a utilização de outros números que não correspondam ao 
número atribuído na corrida; 

b. Na linha de partida, cada Carro deverá estar com o rolamento dianteiro atrás da marca 
feita no chão, sendo considerada Partida Nula se o carrinho se movimentar antes de ser 
dado o sinal de partida; 

c. O que determina a chegada do/a participante é o cruzamento da parte dianteira do Carro 
com linha de chegada - meta; 

d. O/a participante deverá permanecer sentado/a no seu carrinho enquanto este estiver em 
movimento; 

e. Não é permitida a ajuda do público para impulsionar o carrinho, em qualquer fase da 
corrida; 

f. Não é permitido qualquer contacto do/a participante com o solo, fora do carro, para 
impulsionar o veiculo, devendo o mesmo estar sempre sentado/a. A corrida só se 
considera concluída quando o/a participante e o respetivo Carro atravessarem a linha de 
chegada juntos, isto é, o/a participante sentado/a no seu Carro e com este em contacto 
com o chão; 

g. Para efeitos de competição, a corrida será cronometrada. 
5. Carros de Rolamentos: 

a. A organização fornece os carros de rolamentos aos participantes; 
b. Os/as participantes deverão devolver os carros no final da corrida, sem sinais de má 

utilização ou quaisquer tipos de vandalismo. 
6. Pontuação e classificação: 

a. Todas as corridas serão cronometradas a cronómetro manual, estando excluída a 
cronometragem de corridas de reconhecimentos e de treinos. 

7. Segurança e Equipamento: 
a. É obrigatório o uso de capacete e luvas, os quais são fornecidos pela organização; 
b. É obrigatório o uso de camisola ou camisa de manga comprida, calças e botas ou 

sapatilhas (calçado fechado). 
8. Cronograma: 

a. A Corrida realiza-se no dia 24 de julho; 
i. Receção, encaminhamento e verificação da documentação- 14h00 às 15h00 

ii. Treinos e reconhecimento do percurso- 14h00 às 15h00 
iii. Campeonato/competição- 16h00 às 17h00 
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iv. Entrega prémios- 17h00 às 17h30 
v. Encerramento 

 

 
CAPÍTULO II – PRÉMIOS  
1.º Lugar – Voucher no valor de 50,00€ (cinquenta euros) 
2.º Lugar – Voucher no valor de 30,00€ (trinta euros) 
1.º Lugar – Voucher no valor de 20,00€ (vinte euros) 
A organização oferecerá uma t-shirt alusiva e uma medalha pela participação a todos/as os/as 
participantes.  

 
CAPÍTULO VI – LOCALIZAÇÃO 

1. A corrida de carrinhos de rolamentos de Gondomar realiza-se em ….  

 
CAPÍTULO IX - CONTACTOS 
 

SITE: http://www.cm-gondomar.pt   
E-MAIL: juventude@cm-gondomar.pt  
TELEMÓVEL: 932002720 

 
CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS 
A Corrida de Carrinhos de Rolamentos de Gondomar é uma atividade com um risco mínimo associado. 
Assim, cabe alertar todos os/as participantes que o risco é consequência do desrespeito pelas 
recomendações efetuadas no briefing realizado pela Organização, que apela ao bom senso de todos/as 
os/as participantes para realizarem a atividade em consciência, sem nunca ultrapassar o limite do 
aceitável, no âmbito da sua segurança e de todos/as quantos/as intervêm na atividade. 
A participação é voluntaria. Só se devem inscrever participantes que tenham plena noção do risco 
associado, assumindo que a responsabilidade da organização é a que a mesma transferiu para as 
seguradoras, no âmbito de acidentes pessoais e responsabilidade civil, sendo a restante da 
responsabilidade de cada participante. 

 
CAPÍTULO X - OMISSÕES 
Qualquer situação omissa neste regulamento será decidida pela organização.  

 

  


