
III CORRIDA DA LOMBA DA FAZENDA – “HERANÇAS, COSTUMES E 
TRADIÇÕES” 

 

DEFINIÇÃO 

A III Corrida da Lomba da Fazenda – “Heranças, Costumes e Tradições” é uma iniciativa da Câmara 
Municipal do Nordeste em parceria com o Fazenda Sport Clube, com a colaboração da Associação de 
Atletismo de S. Miguel. 

OBJECTIVOS 

São seus objectivos: 
• Promover e divulgar a Freguesia da Lomba da Fazenda; 
• Criar o gosto pelo atletismo, proporcionando a um número cada vez mais numeroso de jovens a 
oportunidade de o praticar; 
• Promover a actividade recreativa e desportiva. 

DATA, LOCAL E HORA 

A III Corrida da Lomba da Fazenda – “Heranças, Costumes e Tradições” realiza-se no dia 26 de fevereiro 
de 2023, com início pelas 10h30 e decorrerá em algumas artérias da Freguesia da Lomba da Fazenda. A 
partida será dada pelo Presidente da Câmara no Nordeste ou por um seu representante. 
1ª Partida - 10h30: Escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados e Desporto Adaptado (Fem e Mas); 
2ª Partida - 10h45: Restantes Escalões 

PARTICIPAÇÃO 

A III Corrida da Lomba da Fazenda – “Heranças, Costumes e Tradições” é uma competição aberta à 
participação de atletas federados e populares, de todos os escalões, em ambos os sexos. 
Será considerada pista, a faixa de rodagem, pelo que os participantes ficarão sujeitos a desclassificação, 
desde que os fiscais da corrida notem que os mesmos beneficiaram de encurtamento do percurso. 

ITINERÁRIOS 

O itinerário é o seguinte: 

Volta Pequena (1000m): Partida  Lateral da Igreja da Lomba da Fazenda; Rua da Conceição; Parque de Estacionamento; Rua 
da Conceição; Estrada Regional; Antigo Posto de Leite da Lomba da Cruz; contornar Jardim 

Estrada Regional; Rua do Cemitério; Rua Dr. Vitor Macedo; Rua Dinis José da Silva; Estrada Regional   Meta  Largo da Igreja. 
Volta Grande (2.500m): Partida  Lateral da Igreja da Lomba da Fazenda; Rua da Conceição; Parque de Estacionamento; Rua 
da Conceição; Estrada Regional; Desce a Rua do Galante até à Rua Caminho do Concelho; Subir até Estrada Regional; Rua do 

Cemitério; Rua Dr. Vitor Macedo; Rua Dinis José da Silva; Estrada Regional  Meta   Largo da Igreja. 
INSCRIÇÕES 

As inscrições são grátis e estão abertas até 30 minutos antes do início da prova (no local), podendo os 
atletas federados e populares efectuá-la antecipadamente na página de internet da Associação de Atletismo 
de S. Miguel, em www.aatletismosmiguel.pt Não serão aceites inscrições depois de ultrapassado o prazo 
acima indicado. 
Nota: Obrigatório apresentar bilhete de identidade ou fotocópia. 

CLASSIFICAÇÕES 

a) Haverá classificação individual por escalões, em ambos os sexos. 
b) Haverá classificação coletiva para o escalão de Absolutos (Juniores + Seniores). Para efeitos da 

classificação coletiva, cada equipa poderá ser constituída por um número ilimitado de atletas, contando 
para a classificação coletiva apenas os três (3) primeiros atletas.  
i) A pontuação será igual à posição final dos atletas, e a equipa que obtiver menor total de pontos 

será vencedora. 
ii) Em caso de empate, este será resolvido a favor da equipa cujo último componente que contar 

para a classificação coletiva acabar mais próximo do primeiro lugar. 

RESPONSABILIDADE 

a. A organização declina toda e qualquer responsabilidade por acidentes que possam ocorrer durante 
a prova. 

b. Recomenda-se que todos os atletas se submetam a um exame médico antes da prova, de modo a 
garantir que não tenham qualquer contra indicação médica para a prática da corrida em competição. 
A organização declina qualquer responsabilidade neste domínio. 

c. Uma ambulância acompanhará a prova ao longo do percurso. 

CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pela organização da prova em conformidade com o regulamento de 
provas de estrada da F.P.A.. 

http://www.aatletismosmiguel.pt/

