
Regulamento 
 

1. Designação da actividade: Actividades de Caridade do Banco da China: Celebrando o 65º Grande Prémio de 
Macau-Corrida Fun Run do Circuito da Guia 

2. Data da actividade: 11 de Novembro de 2018, pelas 06H30 
3. Organização : Comissão Organizadora do GPM 

Patrocinador Principal do evento: Banco da China, Sucursal de Macau 
Cooperação Técnica :Associação Geral de Atletismo de Macau 

4. Objectivo : Celebração do 65º Aniversário do Grande Prémio de Macau, participação da população para o sentimento da 
harmonia da Corrida no Circuito de Guia e da atmosfera do Grande Prémio de Macau. 

5. Percurso: Circuito de Guia do Grande Prémio de Macau, 6.2 km. Partida e chegada no Edifício do Grande Prémio. 
6. Condições de inscrição : Portadores de documento válido de identificação emitido pela entidade competente da RAEM, 

com 15 anos de idade ou superior (nascidos em 2003 ou anteriores). 
7. Vagas: 2000. A admissão à prova é feita por ordem de inscrição e as vagas da prova esgotam-se após preenchidas. 
8. Método de inscrição: Apenas inscrição directa no local, não é permitido a inscrição por fax ou email. 
9. Controlo de inscrição: Será apenas permitido a entrega de 5 boletins por uma só vez e por pessoa. 
10. Locais e data de inscrição :  

Local Horário 
Zona da entrada principal do Fórum de Macau 2/9/2018, 09:00-20:00 

Pavilhão de Tap Seac, posto de Sport easy A partir de 3/9/2018, Segunda-feira a domingo, 16:00-20:00 

*Caso o sócio do Clube GP Macau se registe para participar na Corrida, ou se, o participante se inscrever como sócio no 
local do dia da inscrição , poderá receber a lembrança de entrada. 

11. Taxa de inscrição : Grátis 
12. Formalidades :  

(1) A inscrição será efectuada mediante a entrega do boletim de inscrição devidamente preenchido. (Os boletins de 
inscrição podem ser levantados na sede do Instituto do Desporto e nas instalações do Instituto do Desporto ou 
através de download no website do Instituto do Desporto www.sport.gov.mo) Para os participantes menores de 18 
anos (nascidos em 2001 ou depois) é indispensável a assinatura do encarregado de educação ou tutor; 

(2) Os participantes necessitam de preencher a Declaração de Condição Física do boletim de inscrição ou apresentar a 
Declaração de Aptidão Física emitida por um médico registado em Macau.; 

(3) No acto de inscrição/entrega de documentos, o participante deverá apresentar o original ou a cópia do seu 
documento de identificação para verificação. 

13. Programa: 
Data Hora Actividade Local 

5-10/11/2018 14:00 - 20:00 Levantamento dos dorsais 
Zona da entrada do Pavilhão de Tap 
Seac 

11/11/2018 

05:30 Concentração dos participantes Edifício do Grande Prémio de 
Macau (Estrada da pista, situada na 
Avernida Rodrigo Rodrigues, perto 
de Reservatório) 

06:10 Hora que necessita de comparecer zona de partida* 

06:30 Início da corrida 

*Os participantes que não comparecerem à hora no local de partida, não poderão participar na competição, e será 
necessário obedecer às orientações dos colaboradores. 

14. Prémios: Será atribuído 1 troféu aos primeiros dez classificados masculinos e femininos, conjunto completo de nota em 
dinheiro de celebração do 100º. Aniversário do Banco da China (1º. a 3 º. classificado), três notas em dinheiro seguidas de 
celebração do 100º. Aniversário do Banco da China (4º. a 10 º. classificado) e, sem distinção de idade 

15. Lembranças: Todos os participantes que terminarem o evento receberão uma medalha, uma toalha e uma lembrança (uma 
nota de dinheiro do ano de cão e uma do ano de porco) (serão levantadas no local). 

16. Limite de tempo da actividade: 1h15m  
(1) A Organização irá determinar “check point” a contar a partir do início do percurso. A organização reserva-se o 

direito de impedir que o atleta continue em prova caso não consiga passar o referido ponto de controlo antes de um 
tempo determinado pela própria organização; 

(2) A definição do local depende das condições da estrada, sendo anunciada antes do início da prova; 
(3) O percurso é fechado depois das 07H45 do mesmo dia; 
(4) Todos aqueles que não conseguirem terminar a corrida dentro do período limitado, necessitam de terminar a prova e 

abandonar a pista conforme directrizes dos colaboradores. 
17. Segurança:  

(1) A organização sob o apoio das entidades colaboradores irão efectuar a respectiva protecção dos participantes, e os 

participantes devem obedecer as exigências mencionadas no regulamento e as directrizes dos colaboradores, a 

organização não se responsabilizará por quaisquer acidentes ocorridos durante a actividade causadas pelos 

participantes que não cumpram o regulamento e directrizes da organização;. 

(2) No caso de situação de mau tempo, a competição poderá ser cancelada, é favor os participantes obedecerem às 

directrizes dos colaboradores, e estarem atentos sobre as informações na internet e orgãos de comunicação social; 

(3) O acto de inscrição implica que o participante declare que compromete-se a respeitar o regulamento e se encontra 



fisicamente apto para a corrida e que se responsabiliza por quaisquer alterações às suas condições físicas que possam 

ocorrer durante a actividade. 

Nota:  Caso existam dúvidas na interpretação do presente regulamento, a organização possui o direito de decisão final. 


