
 

CORRIDA DE CARRINHOS 
ECOLÓGICOS 
REGULAMENTO



CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.º 1.º: O presente Regulamento define de uma forma concisa as normas a aplicar para a Corrida 
de Carros Ecológicos. A prova ocorrerá no dia 15 de junho de 2019 e integra-se na Festa da 
Família Teresiana. A organização da prova é da responsabilidade do Colégio Teresiano. 

Art.º 2.º: A prova de originalidade decorrerá no Colégio e a Prova de Competição será realizada 
numa das ruas contíguas ao Colégio Teresiano. 

Art.º 3.º: As provas serão realizadas no dia 15 de junho de 2019 com os seguintes horários: 
18H00 – Concentração e verificação técnica 
18H30 – 1.ª Manga 
19H00 – 2.ª Manga 
21H30 – Entrega de prémios 

Art.º 4.º: O local de realização da prova estará cortado ao trânsito pela equipa de organização e 
por voluntários, durante toda a prova. 

Art.º 5.º: Todos os participantes deverão ter o conhecimento integral do presente Regulamento. 

Art.º 6.º: A prova só se realizará se existirem, no mínimo, 10 inscrições. 

CAPÍTULO II - TIPOLOGIA DOS VEÍCULOS 

Art.º 7.º: Os veículos admitidos na competição não poderão ter qualquer tipo de motor. 

Art.º 8.º: A construção dos veículos deverá recorrer, 
sempre que possível, à reutilização de materiais. 

CAPÍTULO III - COMPETIÇÕES 

Art.º 9.º: Cada carro participante fica inscrito nas duas categorias seguintes: Categoria 
Originalidade e Categoria Competição. 

Art.º 10.º: Os participantes devem entregar os carros no Colégio, até às 12h30 do dia da corrida, 
para que estes possam ser inspecionados e, se aprovados, ficarem expostos até à primeira 
manga. 

Art.º 11.º: Na Categoria Originalidade os veículos são avaliados por um júri a definir no dia da 
prova. A pontuação será determinada tendo em atenção a originalidade dos materiais empregues 
e da construção.  



Art.º 12.º: Na Categoria Competição a classificação será independente, e será obtida pela ordem 
de chegada à meta em cada uma das mangas. 

Art.º 13.º: Os participantes podem auxiliar o arranque na partida com os pés ou com impulso/
empurrão de um outro elemento da sua equipa. 

Art.º 14.º: A chegada à meta só será considerada válida se o participante estiver dentro do veículo 
(sentado, a empurrar ou a puxar). A chegada será validada pela frente do veículo. 

Art.º 15.º: Durante o percurso nenhum participante poderá empurrar ou ser empurrado por outro, 
nem pelo público, sob pena de desqualificação. 

Art.º 16.º: Durante o percurso qualquer conduta que tenha como objetivo prejudicar outros, será 
penalizada pela Organização. 

CAPÍTULO IV - SEGURANÇA 

Art.º 17.º: Os carros têm de obedecer inequivocamente às disposições constantes no presente 
capítulo, correndo o risco de não poderem participar na prova. 

Art.º 18.º: Os participantes têm obrigatoriamente de usar capacete, luvas de proteção, roupa e 
calçado resistentes. 

Art.º 19.º: Nos locais do percurso considerados de alto risco haverá proteções para amortecer 
eventuais acidentes e pessoal auxiliar com o intuito de prestar todos os cuidados necessários, não 
obstando estas medidas que o participante observe todas as situações tendo em vista a 
segurança da prova. 

Art.º 20.º: Os veículos devem ser construídos tendo em conta as características do percurso o qual 
possui alguma inclinação. 

Art.º 21.º: Toda a prova será assegurada pelos mais diversos meios humanos e materiais sendo 
que estarão presentes as forças de segurança e as forças humanitárias. 

Art.º 22.º: Todos os participantes devem ter uma postura com vista à segurança e proteção dos 
valores humanos. 

CAPÍTULO V - PRÉMIOS 

Art.º 23.º: Os dois primeiros classificados de cada categoria terão direito a um prémio de 
classificação. 



CAPÍTULO VI - INSCRIÇÕES 

Art.º 24.º: As inscrições devem ser realizadas através do site www.colegioteresianobraga.com ou 
junto das Educadoras, das Professoras Titulares ou dos Diretores de Turma. No dia da prova, será 
assinado um termo de responsabilidade por cada um dos participantes. Caso o participante seja 
menor, deverá ser um dos pais/tutores a responsabilizar-se pelo mesmo, subscrevendo o termo de 
responsabilidade. 

Art.º 25.º: As inscrições devem ser formalizadas impreterivelmente até às 24h do dia 3 de junho de 
2019. 

Art.º 26.º: A prova será gratuita, pelo que não se aplicarão taxas de inscrição. 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.º 27.º: A organização desta prova tem como objetivos principais a promoção de boas práticas 
ambientais, como a reutilização de materiais, e a valorização da tradição e de valores humanos, 
sendo que o espírito de competição deve sempre ter em conta o desenvolvimento de relações 
salutares e capazes de criar manifestações de amizade e confraternização.  

Art.º 28.º: A Organização reserva-se ao direito de proceder a algumas alterações ao presente 
regulamento, sendo que deverá avisar os participantes antes do início das provas. 

Art.º 29.º: Qualquer omissão no presente regulamento, será analisada e decidida pela 
Organização da prova, tendo em conta as leis civis, não podendo os participantes recorrer da 
mesma. 


