
Shark Race Lagos 2019 
 

Para a Shark - Race Lagos estão definidos percursos de 8 km de corrida e de 4 
km de caminhada na Meia Praia, que será iluminada propositadamente para o 
evento.

Haverá petiscos saudáveis e música ao vivo para todos os participantes! 

Recomenda-se a leitura deste guia, que contêm a informação essencial para 

estarem presentes neste Evento, não dispensando a leitura do regulamento da 

prova. 

 Agradecemos desde já a vossa confiança. 

 

 

A Prova decorre a 03 de agosto de 2019 pelas 21h30 horas, com Partida 

e Chegada na Meia Praia 
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ENTREGA DO KIT DE ATLETA - LOCAL / DATA / HORA 

A recolha do Kit será feita: 

Dia do Evento - Das 17h00 às 20h00, na Meia Praia perto do bar "Linda The Beach 

Bar" (Estrada de São Roque, 8600-315 Lagos), através da confirmação de inscrição 

recebida na caixa de e-mail após o pagamento, em caso de recolha do kit do atleta em 

nome de outro participante pode ocorrer desde que seja apresentado o comprovativo 

de inscrição. 

PARA CIRCUITO – O dorsal e o chip é o mesmo para todas as provas; *Para 

levantamento do kit de Lagos podem levantar no dia do Evento, no balcão que estará 

disponível para os mesmos das 17h00 às 20h00.  

 

A organização assegura pelo período de 5 dias, a contar da data de realização da prova, a 

guarda de todos os kits pagos e não recolhidos, sendo o mesmo solicitado para 

o email geral@werun.pt.  

As despesas de envio do kit estarão a cargo do atleta.  

Não se esqueça dos seus alfinetes 

 

Programa  

Sábado 03/08/2019 

17h – Secretariado 

17h às 20h40 – Animação 

 17h - Dj Sunset - Paulo Gandum 

 19h50 – Jazz – Saxofone Nuno Rizzo 

20:50h - Corrida Mini Shark Race 

21:00 - Aquecimento 

21:20 – Atividades Circenses 

21:30h - Corrida 8 km 

21:45h - Caminhada  

22:00h - Entrega dos Prémios 

geral@werun.pt
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Localização 

Meia Praia (perto do bar "Linda The Beach Bar")   

Estrada de São Roque,  

8600-315 Lagos 

 

 

 

Como Chegar 

 Para saber o melhor transporte para o local da prova verifique em: 

https://www.transporlis.pt/Default.aspx?tabid=36 

Percurso 

 

https://www.mapmyrun.com/routes/view/2578937926

 

É recomendável trazer lanterna para usar durante o percurso.* 

 

 

 

 

https://www.transporlis.pt/Default.aspx?tabid=36
https://www.mapmyrun.com/routes/view/2578937926
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Abastecimentos 

 A organização montará 1 posto de abastecimento que incluirá o fornecimento 

de bebida, e estará colocado no ponto de retorno da Corrida de 8Km. 

 A não colocação dos resíduos no local próprio pelo atleta irá corresponder a 

uma penalização, ou eventual desqualificação. 

 

Nota: Não iremos dar garrafas de plástico.  

Haverá um copo reutilizável para cada atleta se 

abastecer. 

 

Prémios 

 Serão entregues prémios aos três (3) primeiros classificados da geral 

masculina e da geral feminina  

 Serão entregues prémios de escalão 

 A equipa com maior número de participantes terá direito a Prémio. 

 
Medalha finisher para todos  

A caminhada será sem carácter competitivo e não terá direito a prémios. 

 *Os Prémios não levantados na cerimónia Protocolar, perdem o direito ao mesmo. 

 

Atenção: Obrigatório ter o dorsal visível enquanto faz a prova! 

 

Organização   

 

 


