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REGULAMENTO 

9ª Corrida do Benfica - António Leitão 
 

30 Março 2014 
 

1 - O Sport Lisboa e Benfica vai levar a efeito no dia 30 de Março de 2014, pelas 11 horas, 

uma corrida pedestre na extensão de 10.000 m, designada por “9ª Corrida do Benfica 

António Leitão”, destinada a atletas federados ou não federados, sem distinção de género 

ou nacionalidade, depois de devidamente inscritos. Do programa faz parte também uma 

corrida/caminhada designada por “Fun Run / Légua António Leitão”, com partida 15 

minutos depois e cujo percurso é comum ao da “Corrida do Benfica António Leitão ” até à 

saída do Parque 1 e 2 ( 5º Km na Praça Centenarium). 

 

2 - Poderão participar na 9ª Corrida do Benfica António Leitão atletas populares e 

federados de ambos os sexos desde que se encontrem de boa saúde e com preparação 

física apta a este tipo de esforços. A organização não se responsabiliza por quaisquer 

acidentes, para além dos previstos no “Seguro Desportivo Obrigatório”, cabendo as 

responsabilidades remanescentes aos atletas ou clubes que estes representem. 

 

3 – A corrida dos 10.000 m tem partida marcada para as 11:00 horas, na Av. do Uruguai 

(junto ao Hospital da Luz). Será realizada sempre em sentido contrario ao sentido normal 

de circulação do trânsito e terá, após o 3º km, a já tradicional passagem pelo interior do 

Estádio da Luz com acesso ao mesmo através do parque subterrâneo, pela porta de saída 

do Parque -3. No interior do Estádio serão percorridos aproximadamente 600 metros, em 

direcção à saída do Parque 1 e 2. (praça da maratona sul).  

Chegados à 1ª rotunda do Parque 1 e 2, os atletas seguem pela Rua José Maria Nicolau 

continuando em sentido contrario ao do transito, passam a 2ª rotunda e seguem por baixo 

da Av. Norton de Matos em direcção à Av. Condes de Carnide, seguindo à direita pela Av. 

Marechal Teixeira Rebelo, depois pela Av. Cidade de Praga até ao desvio para o Paço do 

Lumiar, onde é feita a inversão de sentido da corrida (sempre em sentido contrario ao do  
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trânsito). A partir daí os atletas voltam a percorrer no sentido inverso as Avs. Cidade de 

Praga e a Marechal Teixeira Rebelo virando à esquerda para a Av. Condes de Carnide.  

 

Depois, voltam a passar por baixo do tabuleiro da Av. Norton de Matos, em direção à 

rotunda de acesso ao P2 do Estádio e, ainda em sentido inverso ao do transito, antes da 

rotunda, viram à esquerda para a subida à direita na rua do Pingo Doce e paralela 

ascendente da Avenida Freitas de Branco até à rotunda das Oliveiras no Alto dos Moinhos 

onde se encontra a entrada para o Estádio pelo portão da ponte. Já no espaço do Estádio, 

descem a “ponte” em direção à bilheteira das modalidades onde viram à direita para a 

recta da meta, seguindo sempre pelo lado esquerdo entre o campo de futebol com relvado 

sintético e a zona comercial do Estádio em direção à Praça Centenárium onde se encontra 

a meta (lado esquerdo). (Percurso em anexo) 

 

4 – Do programa faz parte igualmente uma caminhada designada por “Fun Run / Légua 

António Leitão” na extensão de 5.000 m. A Fun Run não tem classificação e enquadra-se 

num escalão único sendo os 16 anos considerada a idade mínima para participação. 

Esta légua tem a partida marcada com 15 minutos após a partida da corrida dos 10.000 m. 

Realizar-se-á num percurso comum ao de 10.000 m até à saída do Parque 1 e 2, altura em 

que após a 1ª rotunda, pelo lado exterior da mesma, percorre  o inicio da Av. José Maria 

Nicolau mas pela faixa da direita (sentido do transito) onde, na primeira rua à direita, vira 

para a subida  igualmente à direita na rua do Pingo Doce e paralela ascendente da 

Avenida Freitas de Branco até à rotunda das Oliveiras no Alto dos Moinhos onde se 

encontra a entrada pelo portão da ponte para o Estádio. Já no espaço do interior do 

estádio os participantes continuam e descem sempre pela direita onde viram para a recta 

da meta situada entre o campo de futebol com relvado sintético e a zona comercial em 

direção à Praça Centenárium do Estádio onde se encontra a meta (lado direito). (Percurso 

em anexo) 

 

5 – Na corrida dos 10.000 m, os participantes serão englobados nas seguintes categorias 

ou escalões, de acordo com o regulamento da IAAF/FPA:  
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     • Masculinos: Juniores (nascidos entre 1995 e 1996); Seniores (1994 até aos 39 anos 

no dia da prova); Veteranos I (40 a 44 anos); Veteranos II (45 a 49 anos); Veteranos III (50  

a  54  anos); Veteranos IV (55 a 59 anos); Veteranos V (60 anos e mais). A idade dos 

Veteranos é considerada a do dia da prova. 

    • Femininos: Seniores (nascidas a 1994 até aos 39 anos no dia da prova); Veteranas I 

(40 a 44 anos); Veteranas II (45 anos a 49 anos); Veteranas III (50 anos e mais). A idade 

das Veteranas é considerada a do dia da prova. 

 

6 – As inscrições para a participação na 9ª Corrida do Benfica António Leitão estão abertas 

a partir de Janeiro de 2014 até ao dia 20 de Março 2014, com taxas de inscrição 

diferenciadas  por duas fases de inscrição e igualmente diferenciadas para sócios e não 

sócios do Sport Lisboa e Benfica e ainda valor superior para sócios e não sócios na 

inscrição de última hora.  

 

7 - O levantamento dos dorsais será efectuado na “Sala Champions”, piso 1 do Estádio da 

Luz (porta 15) no dia 27, 28 e 29 de Março 2014 entre as 10:00 horas e as 21:00 horas. 

 

8 – Os atletas devem concentrar-se junto ao local da partida15 minutos antes do início da 

corrida. 

 

9 - Haverá cronometragem e classificação apenas para a corrida de 10 km e a mesma 

conta com uma cronometragem intermédia aos 5 km. 

 

10 -  Todos os participantes devem estar obrigatoriamente inscritos na 9ª Corrida Benfica 

António Leitão e só podem passar a meta com o respectivo dorsal atribuído pela 

organização como comprovativo de inscrição. 

 

11 – Na prova de corrida dos 10.000 m estão previstos prémios para os melhores da 

classificação geral masculina e feminina assim como para os melhores sócios do Sport 

Lisboa e Benfica participantes. 
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12 - Dado o espírito lúdico e desportivo da prova, não se aceitam protestos ou 

reclamações, no entanto os casos omissos neste regulamento serão resolvidos de acordo 

com os regulamentos da IAAF. Na atribuição dos prémios, em caso de dúvida, será exigida 

aos atletas a apresentação do bilhete de identidade. 

 

Lisboa,  6 de Janeiro de 2014 

 Directora 9ª Corrida do Benfica António Leitão 

 

(Profª Ana Oliveira) 
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