CORRIDA MILIONÁRIA - TU VAIS GANHAR!
REGULAMENTO
Data e hora de realização
A 1ª Edição da Corrida Milionária realiza-se no dia 27 de Julho de 2019. A corrida tem a partida marcada na
emblemática Av. Maia Brenha, em Espinho, pelas 19h00, e duração máxima de 2h.
A prova é constituída por uma corrida cronometrada de 10km (limitada a 2500 participantes) para atletas
federados e não federados nascidos em 2001 e anteriores, e por uma caminhada de 5km (limitada a 500
participantes) destinada a todas as classes etárias e sem fins competitivos.

Prémios
Tabela de Prémios Monetários
GERAL
MASCULINOS e FEMININOS
1º - 500€
2º - 400€
3º - 300€
4º - 200€
5º - 150€
6º - 100€
MASCULINOS e FEMININOS
Seniores 23-34
Veteranos I 35-39
Veteranos II 40-44
Veteranos III 45-49
Veteranos IV 50-54
1º - 75€
2º - 50€
3º - 25€
MASCULINOS e FEMININOS

1° sub23 75€
1º +55 anos 75€
MAIOR EQUIPA INSCRITA NA CORRIDA
1º - 300€
2º - 200€
3º - 150€
4º - 100€
5º - 80€
6º - 70€
7º - 50€
8º - 25€
9º - 15€
10º - 10€
Notas:
Os atletas não podem acumular prémios, recebem sempre o prémio de maior valor.
Os atletas só podem correr no seu escalão.
Os prémios serão pagos 30 dias depois do evento, quando acompanhados dos respetivos elementos pessoais e fiscais do atleta premiado
(BI/CC, NIF).
Os prémios estão sujeitos à retenção de IRS à taxa em vigor.
São considerados atletas veteranos homens e mulheres todos aqueles que tenham à data da prova mais de 35 anos.
Atletas com idade de Veteranos não podem correr no escalão Sénior.
Por ser a entidade organizadora, a equipa Running Espinho não está habilitada a este prémio.

PRÉMIO SPORT ZONE
Todos os atletas inscritos na corrida e na caminhada irão receber no momento do levantamento do kit do
participante um vale no valor de 10€ Sport Zone, para compras iguais ou superiores a 50€, com validade de
um mês. Apenas nas lojas físicas, exceto loja online. Não acumulável com outras promoções.
PRÉMIO PROZIS
A Prozis devolve o dinheiro da inscrição em cupão em compras superiores ao dobro do valor da inscrição.
Exemplo: Se um participante comprar uma inscrição no valor de 10€, a Prozis irá devolver o valor da inscrição
em cupão para ele fazer uma compra de 20€ em produtos da marca Prozis e poder aplicar um cupão de 10€,
pagando apenas 10€ no final da compra.
Nota: Cupão Prozis no valor da inscrição válido por 48h após pagamento para compras no valor do dobro da
inscrição.
Como? Após a confirmação de pagamento recebes um e-mail da Prozis com um cupão no valor total da
inscrição, válido por 48h a partir do momento em que o mesmo é recebido.
O e-mail poderá demorar alguns dias enquanto a inscrição está a ser faturada pelo sistema da Prozis.
No entanto, recomendamos que verifiques por favor a tua caixa de correio (nomeadamente a caixa de SPAM)
pois o cupão será enviado de forma automática pelo programa da Prozis e há contas de email que o
consideram como SPAM.
Recomendamos às equipas que façam inscrições individuais.
235º Classificado - Uns Auriculares Desportivos Sem Fios + Uma Prozis Smart Scale - Sensit Mini no valor de
55€

532º Classificado - Uns Auriculares Desportivos Sem Fios + Uma Prozis Smart Scale - Sensit Mini no valor de
55€
PRÉMIO CP
571º Classificado - Uma viagem para 2 pessoas para o comboio Histórico do Douro no valor de 85,00€
1288º Classificado - Uma viagem para 2 pessoas para o comboio Histórico do Vouga no valor de 60,00€
1297º Classificado - Uma viagem para 2 pessoas para o comboio Histórico do Vouga no valor de 60,00€
1335º Classificado - Uma viagem para 2 pessoas para o comboio Histórico do Douro no valor de 85,00€
PRÉMIO CELEIRO
935º Classificado - Um cabaz de produtos Celeiro no valor de 50€
1445º Classificado - Um cabaz de produtos Celeiro no valor de 50€
PRÉMIO ZENITH - BRUNCH & COCKTAILS
482º Classificado - Um gift card no valor de 15€
1397º Classificado - Um gift card no valor de 15€
1426º Classificado - Um gift card no valor de 15€
1898º Classificado - Um gift card no valor de 15€
Inscrição número 2000 - Um gift card no valor de 15€
PRÉMIO VITALIS
1475º Classificado - Um ano de água Vitalis!*
*Considerando que o consumo médio recomendado é 2,0L água/dia: 365*2,0L = 730L = 40 PACKS 12x1,5L. A entrega do prémio será
feita de uma só vez.

PRÉMIO JOMA
653º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€
762º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€
815º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€
978º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€
1162º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€
1245º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€
1353º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€
1479º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€
1575º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€
1683º Classificado - Ténis Joma modelo Super Cross para homem no valor de 100,00€ ou modelo Viper para
senhora no valor de 85,00€

PRÉMIO PROEVENTS
20 Inscrições na Corrida Sunset Running Vila do Conde no valor de 10€:
123º Classificado
138º Classificado
143º Classificado
164º Classificado
214º Classificado
255º Classificado
278º Classificado
376º Classificado
359º Classificado
367º Classificado
426º Classificado
448º Classificado
486º Classificado
526º Classificado
547º Classificado
591º Classificado
614º Classificado
638º Classificado
681º Classificado
744º Classificado
20 Inscrições na Corrida Praia do Areinho no valor de 10€:
824º Classificado
875º Classificado
907º Classificado
946º Classificado
956º Classificado
961º Classificado
1003º Classificado
1012º Classificado
1025º Classificado
1036º Classificado
1056º Classificado
1073º Classificado
1089º Classificado
1092º Classificado
1115º Classificado
1124º Classificado
1137º Classificado
1148º Classificado
1152º Classificado
1168º Classificado
20 Inscrições na São Silvestre de Vila do Conde no valor de 10€:

1186º Classificado
1193º Classificado
1217º Classificado
1225º Classificado
1238º Classificado
1246º Classificado
1254º Classificado
1267º Classificado
1290º Classificado
1306º Classificado
1317º Classificado
1325º Classificado
1332º Classificado
1349º Classificado
Veteranos V 55-59 - M/F 1º; 2º e 3º classificado
PRÉMIO ASA SEGUROS
887º Classificado - Fit Band no valor de 30€
664º Classificado - Fit Band no valor de 30€
1123º Classificado - Fit Band no valor de 30€
PRÉMIO SHOYCE
10 cabazes de produtos Shoyce no valor de 30€
11º Classificado
22º Classificado
33º Classificado
111º Classificado
222º Classificado
333º Classificado
1111º Classificado
2020º Classificado
Dois cabazes serão entregues segundo um critério surpresa que será revelado no dia do evento.
PRÉMIO MUNÍCIPIO DE ESPINHO - CME
75 Entradas Duplas na Piscina Solário de Espinho:
10º Classificado
20º Classificado
30º Classificado
e assim sucessivamente até ao 750º Classificado
50 Entradas no Planetário
760º Classificado
770º Classificado
780º Classificado
e assim sucessivamente até ao 1250º Classificado

50 Entradas no Museu Municipal de Espinho / FACE
1260º Classificado
1270º Classificado
1280º Classificado
e assim sucessivamente até ao 1750º Classificado
PRÉMIO AGEAS SEGUROS
195º Classificado - Trotinete elétrica Ageas Seguros e respetivo capacete no valor de 250€
Notas:
Os prémios estão previamente definidos no site da CORRIDA MILIONÁRIA.
O participante que terminar a Corrida Milionária numa das posições anunciadas, com base na classificação absoluta oficiosa, irá receber o
respetivo prémio. Os vencedores serão contactados pela organização para proceder à entrega do prémio. Os prémios serão entregues nos
30 dias depois do evento, quando acompanhados dos respetivos elementos pessoais e fiscais do atleta premiado (BI/CC, NIF).
A organização desclassificará todos os atletas que efetuem a prova com: mais do que um chip; um chip de outro atleta; não cumpram o
percurso na sua totalidade; falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição, participação e posição em que terminam a prova.

Medalha
Todos os participantes que concluírem a Corrida Milionária vão receber uma fantástica medalha de
participação.
Kit de Participante
O kit de participante será entregue no
Centro Multimeios de Espinho:
• 26 de julho das 10h00 às 22h00
• 27 de julho das 10h00 às 16h00
Não serão entregues kits em nenhum outro momento para além dos designados acima.
Documentação necessária para levantamento do kit do participante
Confirmação da inscrição com o número de dorsal.
Documento de identificação pessoal: Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Carta de Condução.
Dorsais
A organização reserva o direito de atribuir dorsal Elite a participantes convidados. Todo o atleta inscrito poderá
requerer à organização um dorsal Sub-Elite até às 23h59m do dia 23 de julho, comprovando a realização, no
último ano ano, de tempo inferior a 38m.
Camisola
Os participantes recebem de oferta no momento do levantamento do kit do participante, a t-shirt oficial da
CORRIDA MILIONÁRIA da marca JOMA (corrida) e da SPORT ZONE (caminhada).
Os tamanhos das t-shirts serão distribuídos conforme os pedidos efetuados no balcão e mediante
disponibilidade. Caso se verifique rutura de stock em algum tamanho a organização proporá ao participante um
tamanho alternativo. A organização não solicita o tamanho pretendido no formulário de inscrição.
Parceria CP

Comboios urbanos do Porto Promoção 2€, ida e volta, válida no dia 27 de julho para viagens com origem em
qualquer estação da rede urbana do Porto e com destino a Espinho.
Comboios Regionais e InterRegionais - 30% de desconto válido para viagens de ida e volta (dias 26, 27 e 28 de
julho) em qualquer estação CP com destino a Espinho.
A prova de direito aos descontos é efetuada mediante a apresentação do comprovativo de participação na
prova e documento de identificação pessoal no ato da compra e da revisão a bordo do comboio. A compra
poderá ser efetuada 30 dias antes da data do evento.
Outro tipo de bilhete ou descontos consulta: www.cp.pt
PREÇO DE INSCRIÇÃO
Corrida | 10 km
• Até 28 de fevereiro – 10,00€
• De 1 de março a 31 de março – 11,00€
• De 1 de abril a 30 de abril – 12,00€
• De 1 de maio a 31 de maio – 13,00€
• De 1 de junho a 30 de junho – 14,00€
• De 1 de julho a 23 de julho – 15,00€
Nota: Limite de 2.500 participantes
Caminhada | 5 km
• Até 28 de fevereiro – 5,00€
• De 1 de março a 31 de março – 6,00€
• De 1 de abril a 30 de abril – 7,00€
• De 1 de maio a 31 de maio – 8,00€
• De 1 de junho a 30 de junho – 9,00€
• De 1 de julho a 23 de julho – 10,00€
Nota: Limite de 500 participantes
Não serão efetuadas inscrições após as 23h59 do dia 23 de julho.
A organização poderá a qualquer momento suspender ou prorrogar os prazos ou ainda adicionar ou limitar o
número de inscrições disponíveis em função das disponibilidades técnicas/questões de segurança ou
necessidades estruturais, sem aviso prévio.
Local de Inscrição
• Inscrições apenas on-line em www.prozis.com/corridamilionaria2019
O limite de Inscrições é de 3.000 participantes: 2.500 na Corrida e 500 na Caminhada.
Os percursos
Consulta os mapas em www.corridamilionaria.pt

Os percursos de beleza impar passam pelas praias mais populares de Espinho, sempre animadas pelos
turistas, surfistas e pelas músicas dos inúmeros bares de praia. No bairro piscatório cruzas-te com os
tradicionais barcos de pesca e a alegria das varinas sempre dispostas a apoiar os participantes. Os 10km,
juntam a esta extraordinária paisagem, passagens pelo passadiço, pelo mais antigo clube de golf da Península
Ibérica, pelo Aeródromo de Paramos e fazem o retorno na emblemática Capela da Nossa Senhora da
Aparecida. Plano, fácil, belo!
*Corrida 10 km:
Partida: Avenida Maia Brenha (junto ao restaurante O Cabana, no sentido sul), Rua 2, Rua da M.nha, Rua do
Bairro Novo da Câmara ( junto ao Bairro Piscatório) Passadiço (saída na Praia de Silvalde), Rua do Quartel
(sentido sul), Rua da Costa Verde, Rua da Praia (retorno), Rua da Costa Verde (sentido norte), Rua do Quartel,
Passadiço (saída junto ao Bairro Piscatório), Rua da M.nha, Rua 2, Avenida Maia Brenha: Meta.
**Caminhada 5 km:
Partida: Avenida Maia Brenha (junto ao restaurante O Cabana, no sentido sul), Rua 2, Rua da M.nha, Rua do
Bairro Novo da Câmara ( junto ao Bairro Piscatório, retorno, sentido norte), Rua 2, Avenida Maia Brenha: Meta.
*A prova de 10 km terá controlos eletrónicos ao longo do percurso.
**A caminhada não tem fins competitivos e tem uma extensão de aproximadamente 5 km com partida e chegada na Avenida Maia Brenha.

Abastecimentos
Segundo as normas da I.A.A.F., haverá abastecimentos ao km 5 e na meta.
Em função da temperatura que se fizer sentir no dia do evento, os abastecimentos poderão aumentar.
Guarda-roupa
Não existe. A organização não assume qualquer responsabilidade pela eventual perda de bens.
Balneário
O Município de Espinho disponibiliza o balneário da Piscina Solário Atlântico, situada à beira-mar na av. Maia
Brenha e a poucos metros do local de partida e meta da CORRIDA MILIONÁRIA.
Classificações
A Caminhada de 5 km não é cronometrada pelo que não tem classificações.
A Corrida de 10 km é cronometrada e tem classificações individuais para atletas: geral masculinos e femininos
e por escalão.
Esta prova é cronometrada com o sistema Lap2Go.
Chip – Sistema eletrónico de deteção.
Todos os atletas inscritos na Corrida Milionária 10 km devem utilizar o chip fornecido no kit do atleta. O chip
codificado para o atleta é pessoal e intransmissível. A leitura do chip apenas ocorrerá se este for colocado
conforme as instruções. A organização não se responsabiliza pela falha da apresentação de resultados
resultante da má colocação do chip. A organização desclassificará todos os atletas que efetuem a prova com:
mais do que um chip; um chip de outro atleta; não cumpram o percurso na sua totalidade.
Diploma
Estará disponível no site da Prozis o diploma eletrónico para todos os participantes na Corrida Milionária 10 km.
Júri

O Júri da prova é da responsabilidade do Conselho Regional de Arbitragem da Associação de Atletismo do
Aveiro.
Segurança e Acompanhamento
Tendo em conta a segurança dos participantes não será permitida a participação de atletas em bicicletas,
acompanhados por animais, skates ou patins.
Assistência médica será colocada à disposição durante o percurso, partida e chegada da prova.
Só poderão acompanhar as provas as viaturas que tenham identificação da organização e as viaturas da P.S.P.,
bombeiros e INEM.
Infrações
A organização desclassificará todos os atletas que:
• Não efetuem o controlo de partida.
• Não cumpram o percurso na sua totalidade.
• Não levem o dorsal ao peito e bem visível durante a prova.
• Falsifiquem qualquer elemento relativo à sua inscrição.
• Corram com o dorsal em termos incorretos.
• Não respeitem as instruções da organização.
• Demonstre um comportamento violento, agressivo, contrário à ordem pública, que não cumpra as regras de
segurança ou que de alguma forma desrespeite a organização, participantes, publico, voluntários e staff da
Corrida Milionária, assim como qualquer pessoa que demonstre comportamentos suscetíveis de serem
classificados como assédio moral e ou sexual.
Seguro
Com o apoio da Asa Seguros e Ageas Seguros, a organização da Prova, fará um seguro desportivo nominal a
todos os participantes de acordo com o regime jurídico de seguros desportivos obrigatórios – decreto lei
nº10/2009.
Em caso de sinistro o atleta deverá contactar a organização do evento para que esta diligencie o
encaminhamento para a seguradora. Para dar início a um processo é necessário que o atleta seja atendido pela
equipa que faz o acompanhamento médico durante o evento, sem prejuízo de o atleta ser mais tarde
encaminhado para outra unidade de emergência médica.
É reservada à seguradora a averiguação dos factos apresentados e respetiva atuação em conformidade no
diferimento ou não do pedido de ativação do seguro.
Duração
A prova principal e a caminhada terão uma duração máxima de 2 horas.
Aceitação
É reservado o direito à organização a aceitação das inscrições.
Ao inscreverem-se, todos os participantes aceitam o presente regulamento e, em caso de dúvida ou
surgimento de uma situação não contemplada no mesmo, devem informar a organização.
Controlo Antidopping
Os participantes poderão estar sujeitos a efetuar uma análise de controlo de dopagem.
Proteção de Dados

Todos os dados recolhidos no processo de inscrição são mantidos e tratados de uma forma segura e
destinam-se ao desenvolvimento natural do evento nomeadamente: validação do seguro nominal efetuado para
todos os participantes no evento, lista de inscritos e elaboração de tabelas de resultados/classificações.
Adicionalmente serão enviadas informações importantes sobre a participação no evento bem como
comunicações de eventos futuros.
Todos os participantes podem exercer o seu direito de acesso, retificação ou anulação dos seus dados
pessoais enviando e-mail para info@corridamilionaria.pt
Direitos de imagem
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, dos direitos de
utilização da sua imagem captada nas filmagens e fotografias que terão lugar durante o evento, autorizando a
sua reprodução em peças promocionais de apoio e que esses possam ser divulgados e publicados,
nomeadamente na página oficial de facebook, instagram e site da Corrida Milionária.
Cancelamento, cedência e alteração do evento
Cancelamento
Serão aceites pedidos de cancelamento de inscrição até dia 16 de julho não havendo lugar a reembolso do
valor da inscrição.
No caso de lesão ou doença a organização devolverá 50% do custo da inscrição, sendo necessário o envio
para info@corridamilionaria.pt do pedido de cancelamento da inscrição com a apresentação de certificado
médico válido. Estes pedidos excecionais serão aceites até dia 16 de julho para todas as inscrições realizadas
nos prazos regulares.
Cedência
O pedido de cedência da inscrição a um terceiro participante tem de ser efetuado por e-mail para
info@corridamilionaria.pt, através do mesmo endereço de e-mail que consta no login.
Os pedidos de cedência de inscrição serão aceites até dia 22 de julho e estão sujeitos ao pagamento de uma
taxa administrativa de 5€.
A cedência de inscrição não dá direito a qualquer reembolso à pessoa que cede a inscrição.
Alteração
Esta é a primeira edição da Corrida Milionária pelo que os pedidos de alteração de prova, deverão ser para a
segunda edição da Corrida Milionária (10k, 5k) até 22 de julho, não havendo lugar a reembolso por parte da
organização caso a inscrição a alterar seja mais cara do que a inscrição na prova pretendida. Caso a edição de
2020 tenha um valor superior à inscrição anteriormente efetuada, ao participante será solicitado o valor da
diferença entre o preço da inscrição, à data deste pedido, e o valor pago.
Serão aceites solicitações de alteração da edição do evento, passando a inscrição para o ano imediatamente
seguinte. Estes pedidos serão aceites até dia 22 de julho, havendo lugar ao pagamento de uma taxa de custos
administrativos de 5€.
Cancelamento do evento
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização: Catástrofes naturais,
Greves, Manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, impossibilidade de usar
telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. Nestes casos a organização reserva-se no direito de
nos 30 dias seguintes à data prevista para a realização do evento emitir um parecer acerca das ações a serem
tomadas resultantes da gravidade do cancelamento.

Se ocorrer um adiamento do evento, a inscrição é válida para a nova data.
ALEGRIA, DIVERSÃO e PRÉMIOS, muitoooooos PRÉMIOS!!!
CORRIDA MILIONÁRIA! TU VAIS GANHAR!
Organização
É uma organização da Running Espinho, com sede em Espinho, Portugal, com o apoio das seguintes
entidades:
• Câmara Municipal de Espinho.
• Polícia de Segurança Pública.
• Associação de Atletismo de Aveiro
• Bombeiros do Concelho de Espinho
COM O APOIO
Sport Zone - Prozis - Vitalis - CP - Joma - SNT - EDP - Ageas Seguros - Asa Seguros - Celeiro - Município de
Espinho - Zenith Brunch & Cocktails - Brandstore
MEDIA PARTNERS
Oficina das Medalhas - O Praticante - A Minha Corrida - A Vida em Play - Ele Lava Ela Cozinha - Ginásio
Progresso - MTV Dance Academy Espinho - ProEvents - Running & Medals - Correr Lisboa

Espinho, 12 de Fevereiro de 2019
A Running Espinho Associação Desportiva reserva-se o direito de alterar este Regulamento sem aviso prévio,
obrigando-se a publicar quaisquer alterações no presente site e site da Corrida Milionária*.
A Running Espinho Associação Desportiva não se responsabiliza por quaisquer fatos decorrentes da
indisponibilidade do site, qualquer que seja a duração da mesma, e reserva-se, ainda, o direito de restringir o
acesso a algumas áreas do site por razões de ordem técnica ou para cumprimento de obrigações legais.
*Sítio de internet www.corridamilionaria.pt, titulado e operado pela associação Running Espinho para efeitos de
promoção da Corrida Milionária 2019.
A Running Espinho recomenda a leitura da Política de Privacidade e Proteção de Dados da Prozis aqui:
https://www.prozis.com/pt/pt/terms-and-conditions
Espinho, 29 de Abril de 2019
Este documento foi atualizado com a inserção dos prémios ProEvents
Espinho, 22 de Junho de 2019
Este documento foi atualizado com a inserção dos prémios Asa Seguros
Espinho, 2 de Julho de 2019
Por questões de segurança a organização e as entidades de segurança decidiram limitar o número de
inscrições a 2500 na corrida e 500 na caminhada, totalizando 3000 inscrições. Por esse motivo, este
documento foi atualizado com o reposicionamento dos prémios absolutos oficiosos correspondes às
classificações na corrida.

Espinho, 13 de Julho de 2019
Este documento foi atualizado com a inserção dos prémios Shoyce
Espinho, 15 de Julho de 2019
Este documento foi atualizado com a inserção dos prémios Município de Espinho - CME
Espinho, 18 de Julho de 2019
Este documento foi atualizado com a inserção de dois prémios Prozis no valor de 55€.
Espinho, 21 de Julho de 2019
Este documento foi atualizado com a inserção do prémio Ageas Seguros no valor de 250€.

