
II Corrida dos Pessegueiros de Orjais 

31 Março 2019 

Regulamento 

 
 

1 – Local, Data e Organização 
 

1.1 – A II Corrida dos Pessegueiros de Orjais é uma prova de atletismo que se vai 
disputar, no dia 31 de Março de 2019 na aldeia de Orjais, concelho da Covilhã, 
distrito de CasteloBranco. 

 
1.2 – A II Corrida dos Pessegueiros de Orjais é aberta a todos os atletas  e  clubes 

federados, não federados, populares, associações,  grupos de amigos  e outras 
entidades. 

 
1.3 – A II Corrida dos Pessegueiros de Orjais é uma organização da Associação 

Desportiva e Cultural de Orjais e Junta de Freguesia de Orjais. 
 

1.4 – O apoio técnico está a cargo da Associação de Atletismo de Castelo Branco. 
 

1.5 – A II Corrida dos Pessegueiros de Orjais pertence ao calendário de provas da 
Associação de Atletismo época 2018/2019. 

 
 

2 – Inscrições 
 

2.1 – Todos os interessados em participar na II Corrida dos Pessegueiros de Orjais 
devem efetuar a sua inscrição até às 16 horas do dia 27 de Março de 2019. 

 
2.2 – Os atletas devem inscrever-se no escalão correspondente ao seu ano de 
nascimento (ver o ponto 3 deste regulamento). Os atletas que no dia da prova tenham 
35 ou mais anos, podem inscrever-se no escalão de veteranos ou no escalão de 
séniores. Estes atletas podem, até às 16 horas do dia 27 de Março de 2019, mudar a 
sua inscrição. 

 
2.3 – Os clubes que desejarem ter mais do que uma equipa por escalão, devem indicar 
no ato da inscrição, os elementos pertencentes a cada uma dessas equipas, atribuindo 
a cada equipa letras diferentes. 

 
2.4 – As inscrições são grátis e devem ser feitas para: 



Associação de Atletismo de Castelo Branco 
QuintaldeS.Marcosnº191ºAndar 6000-146 CasteloBranco 
(Horário Administrativo: 9.00 h às 12.30 h; 14.30 h às 17.00 h) 
Telefone: 272341753 
Telemóvel: 962293927 
Fax: 272341753 
Mail: cbranco@fpatletismo.org 

 

2.5 – Após as 16 horas do dia 27 de Março de 2019 não são aceites inscrições. 
 

2.6 – Ao inscrever-se na prova, o  atleta deve possuir as condições físicas 
necessárias para a participação na mesma. 

 
2.7 – A inscrição na prova implica a aceitação do presente regulamento. 

 
2.8 – A organização efectuará, de acordo com a legislação em vigor, um seguro para 
os atletas que não sejam federados. 

 
 

3 – Escalões Etários 
 

3.1 – Os escalões etários são os seguintes: 
 

Escalão Ano de Nascimento 
Benjamins M/F 2008 a 2012 
Infantis M/F 2006 e 2007 
Iniciados M/F 2004 e 2005 
Juvenis M/F 2002 e 2003 
Juniores  M/F   2000   e   2001 
Seniores M/F. 1999 e anteriores 
Veteranos M/F. 35 anos feitos ou mais 

 
 

4 – Entrega de dorsais 
 

4.1 – A entregados dorsais será feita a partir das 08 horas do dia31 de Março na 
sede da Associação Desportiva e Cultural de Orjais, situada na rua da Fonte Velha, 
6200-581 Orjais. 

 
4.2 – Cada equipa deve fazer representar-se por um delegado para efectuar o 
levantamento dos dorsais. Este delegado deve verificar no documento que acompanha 
os dorsais, se os atletas que inscreveu estão todos inscritos e se estão inscritos no 
escalão correto 

 
4.3 – Se o delegado verificar que existe alguma coisa que não está correta ou se existe 



algum atleta que não está inscrito deve informar o secretariado. O secretariado apenas 
fará a alteração ou inscrição, se o documento entregue com os dorsais não estiver de 
acordo com a inscrição. 

 
4.4 – No caso de atletas individuais, será o mesmo que efectuará as funções 
do delegado referidas no ponto 4.2 e 4.3. 

 
5 – Distâncias e Percursos 

 

Horário Escalão Distância Voltas 
10.00 Horas Benjamins M/F + /- 600 m 
10.10 Horas Infantis M/F + /- 1300 m 
10.30 Horas Iniciados M/F + /- 2500 m 
10.30 Horas Juvenis M/F + /- 3100 m 
10.30HorasJunioresM/F+/-10000m 
10.30HorasSenioresM/F+ /-10000m 
10.30 Horas Veteranos M/F + /- 10000m 

Nota 1: Ver em anexo os croquis dos percursos. 
Nota 2: As partidas das provas com início previsto para as 10.30 horas serão dadas em 
Simultâneo. As provas dos escalões de Iniciados e Juvenis iniciam-se à passagem do 
pelotão no local da distância correspondente a cada escalão até à meta. 

 
6 – Partidas 

 

6.1 – Os atletas devem estar no local da partida 10 minutos antes do tiro de partida. 
 

6.2 – Será da responsabilidade dos atletas / clubes o transporte para o local das partidas 
e da sede da Associação Desportiva e Cultural de Orjais. As partidas dos escalões de 
Iniciados e Juvenis serão dadas à passagem do pelotão à distância correspondente que 
falta até à meta, em local indicado pela organização. 

 
6.3 – Quando o trânsito estiver cortado, o juiz da Associação de Atletismo de 
Castelo Branco presente em cada partida, dará indicação aos atletas para irem para a 
faixa de rodagem. Até a esse momento os atletas devem ter o comportamento de 
peões na via pública. 

 
6.4 – Em cada local de partida estará um juiz da Associação de Atletismo de Castelo 
Branco que dará a partida aos atletas, de acordo com os regulamentos da IAAF. 

 
6.5 – Qualquer rasteira, encontrão ou outro tipo de conduta anti desportiva no ato da 
partida será motivo para desclassificação. 

 
6.6 – No caso de algum imprevisto ou por indicação das forças de segurança, dos 
meios de socorro ou da Associação de Atletismo de Castelo Branco, a hora da partida 
pode ser alterada, sendo avisado os atletas imediatamente. 



7 – Chegadas 
 

7.1 – Considera-se que um atleta termina a prova quando o seu peito intersecta 
a projecção vertical da margem externa da linha de meta mais próxima do atleta. 

 
7.2 – Na ausência de sistema electrónico de chegadas, será o juiz cronometrista, que 
ao estar alinhado com a linha de meta, determina quando um atleta termina a 
prova e que, em caso de dois ou mais atletas estarem a chegar ao mesmo tempo, 
determinam a ordem de chegada dos mesmos. 

 
7.3 – O atleta deve percorrer o funil desde o seu início (linha de meta) até ao final 
sempre com o dorsal à vista. Não deve parar, não deve correr com velocidade tal que 
impeça os juízes de chegada de registar o seu dorsal e não deve trocar deposição. 

 
7.4 – No caso de diferença nas posições dos atletas nos vários controles de passagem 
pelo funil, será considerada a posição presente no 1º controle. 

 
7.5 – No caso de ser solicitado pelos juízes de chegada o nome do atleta, este deve 
dizer o nome pelo qual foi inscrito. 

 
7.6 – A falta de dorsal implica a desclassificação do atleta. 

 
7.7 – Qualquer rasteira, encontrão ou outro tipo de conduta anti desportiva na 
chegada será motivo para desclassificação. 

 
8 – Percurso 

 

8.1 – A participação na prova implica o conhecimento do percurso, percurso este que é 
indicado em anexo. 

 
8.2 – Em caso de dúvida a mesma deve ser esclarecida junto de um membro da 
organização. 

 
8.3 – O piso da prova é um misto de calçada em cubos de granito, calçada à antiga 
portuguesa, terra batida, lajetas de granito e betuminoso (alcatrão). 

 
8.4 – O dorsal deve estar sempre à vista. 

 
8.5 – A falta de dorsal implica a desclassificação do atleta. 

 
8.6 – No caso de ser solicitado pelos juízes o nome do atleta, este deve dizer o nome 
pelo qual foi inscrito. 

 
8.7 – Se por motivos de força maior, o percurso da prova tiver de ser alterado, os 
atletas serão informados do mesmo antes da partida. Se a alteração for feita durante o 
decorrer da prova, os atletas serão informados de tal alteração, via oral, dando 
indicação do número de metros que foram acrescentados ou retirados. Neste último 



caso, em todos os pontos de intersecção deste novo troço haverá indicação do percurso 
a seguir. 

 
8.8 – Os atletas pertencentes ao escalão de Benjamins iniciam a sua prova na rua 
da Quinta dos Plames, dando duas voltas em torno da urbanização. 

 
8.9 – Os atletas pertencentes ao escalão de Infantis, iniciam a sua prova na rua da 
Quinta dos Plames, contornando a urbanização e prosseguindo pela Travessa da Fonte 
Velha. Viram na rua do Quebra Costas e passam na Travessa do Outeiro até ao Largo 
da Amoreira e prosseguem pelo largo da Igreja, passam na rua do Regatinho, na rua da 
Fonte de Prata, na rua das Lages até ao largo da Fonte de Cima, seguem novamente 
pela Travessa da Fonte Velha até à meta na rua da Quinta dos Plames. 

 
8.10 – A prova dos escalões de Juniores, Séniores e Veteranos tem dois 
percursos planeados. 

 
Caso as condições atmosféricas sejam favoráveis e desta forma os caminhos 
rurais pelos pomares se encontrem em boas condições e permitam aos atletas 
correr em segurança, o percurso inicia-se na  rua  da Quinta dos Plames, contorna 
a urbanização, prossegue pela Travessa da Fonte Velha até à rua das Lages, depois 
de passar a Junta  de  Freguesia segue  pela rua da Cerdeira até atravessar a Estrada 
Nacional 18 e prosseguir pela rua  Barão dos Moinhelos. Inicia depois um 
percurso por caminho rural em terra batida até entrar na Estrada Nacional 18 
percorrendo 100m da mesma virando depois à direita em estrada de alcatrão para 
atravessar a ponte nova sobre o rio Zêzere e percorre depois um percurso pelos 
pomares de Orjais até virar à direita por um caminho rural antes de chegar à ponte 
velha do rio Zêzere. No final desse caminho volta a atravessar a ponte nova e 
percorre os mesmos 100m da estrada Nacional 18, agora em sentido inverso, 
virando à esquerda pelo mesmo caminho rural até à rua da Quinta do Chão 
Grande. Atravessa a estrada Nacional 18 para a rua Direita, passa  o largo da  
Igreja, percorre a rua da Fonte de Cima e a Travessa da Fonte Velha e termina na 
rua da Quinta dos Plames. 

 
Caso as condições atmosféricas sejam adversas, no dia e/ou nos dias 
anteriores, e desta forma os caminhos rurais pelos pomares não  se encontrem 
em boas condições que permitam aos atletas correr  em segurança, o percurso 
inicia-se na rua da Quinta dos Plames, contorna a urbanização, prossegue pela 
Travessa da Fonte Velha e percorre toda a rua das Lages. No final da subida 
corta para um caminho rural de terra batida até à rua do Bairro da Cerdeira, 
atravessa a Estrada Nacional 18 para a rua Barão dos Moinhelos. Inicia depois 
um percurso por caminho rural em terra batida até entrar na Estrada Nacional 
18 percorrendo 100m da mesma virando depois à direita em estrada de 
alcatrão para atravessar a ponte nova sobre o rio Zêzere e percorre depois um 
percurso pelos pomares de Orjais em terrenos maioritariamente de alcatrão até 
virar à direita por um caminho rural antes de chegar à ponte velha do rio Zêzere. 
No final desse caminho volta a atravessar a ponte nova e volta a entrar na 
Estrada Nacional 18 percorrendo os mesmos 100m da estrada, agora em 
sentido inverso, virando à esquerda pelo mesmo caminho rural até à rua da 
Quinta do Chão Grande. Atravessa a estrada Nacional 18 para a rua Direita, 
passa o largo da Igreja, percorre a rua da Fonte de Cima e a Travessa da Fonte 
Velha e termina na rua da Quinta dos Plames. 



 

8.11 – As provas dos escalões de Iniciados e Juvenis iniciam-se à passagem do pelotão 
no local da distância correspondente a cada escalão até à meta, que será sempre 
no mesmo local independentemente do percurso dos Juniores, Séniores e 
Veteranos. 

 
 

9 – Classificações 
 

9.1 – Haverá uma classificação individual em todos os escalões 
 

9.2 – Haverá uma classificação colectiva nos escalões seniores e veteranos, masculinos 
e femininos. 

 
9.3 – Para a classificação colectiva contam os  3 melhores de cada equipa. Em 
caso de empate tem vantagem quem tiver o 3º atleta melhor classificado. 

 
10 – Protestos 

 

10.1 - Após a saída oficial dos resultados, os atletas ou clubes, através de um delegado 
têm 30 minutos para apresentar protesto em relação aos resultados. 

 
10.2 - O protesto deve ser feito, em primeiro lugar, via oral, ao árbitro da prova. O 
árbitro pode aceitar como provas fotos ou vídeos. 

 
10.3 - No caso de não concordarem com a decisão do árbitro, os atletas ou clubes 



podem protestar junto do júri de apelo, até 30 minutos após a tomada de decisão do 
árbitro. Este protesto deve ser escrito, acompanhado de 76,85 €, que será devolvido 
no caso de ser dada razão aos atletas ou clubes. 

 
11 – Prémios 

 

Individuais 
- Prémios para os 5 primeiros classificados de casa escalão. 

 
Colectivos 
- Nos escalões seniores e veteranos, tanto masculinos como femininos, haverá prémios 
para as 3 melhores equipas. 

 
Considerações Gerais 
 Um atleta pode deixar o percurso e voltar ao mesmo, desde que não encurte a 
distância. Qualquer encurtamento de distância será motivo para desclassificar um 
atleta. 

 
 Um atleta não pode ser acompanhado de pessoas, carros, bicicleta ou de outro tipo 
de veículos no decorrer da prova. Isto implica a desclassificação do atleta. 

 
 A organização irá fornecer hidratação aos atletas à passagem da ponte nova, (à passagem do 
km 7,5). 

 
 O dorsal do atleta deve estar colocado na parte da frente da camisola. A não 
colocação ou perda do mesmo poderá ser motivo de desclassificação. 

 
 Qualquer troca de dorsais ou atletas com dupla inscrição serão motivo de 
desclassificação. 

 
 Todos os atletas devem possuir Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade de modo a 
ser fornecido à organização, caso esta o solicite. No caso da sua ausência ou de um 
outro documento identificativo, o atleta não poderá comprovar a sua identidade ou 
idade de nascimento. 

 
 A organização não é responsável por danos ou acidentes provocados ou causados 
pelos atletas no decorrer da prova. 

 
 Os atletas devem cumprir as ordens dos juízes, elementos da organização e forças da 
autoridade. 

 
 A organização fornece almoço aos interessados. O almoço será Arroz de Pato e terá um custo de 

2euros dos quais 1euro reverte a favor da Instinto: Associação Protetora dos Animais da Covilhã. 
Para proceder à inscrição para o almoço, o atleta deverá informar a organização até ao dia 28 de 
Março pelas 13h através dos contactos: 932049973, ou 967065649, ou 
freguesia.orjais@gmail.com.  

 
 Vai ser feita no dia da corrida uma recolha de comida para cães e gatos, areia de wc para gatos e 

desparasitação interna e externa para cães e gatos para ser doada à Instinto: Associação Protetora dos 
Animais da Covilhã. Os atletas podem contribuir para esta causa entregando estes bens à organização. 

 
 Todos os atletas receberão um brinde de participação.  

 



 Os atletas poderão tomar banho nos banheiros do campo de jogos da Associação 
Desportiva e Cultural de Orjais, situada no local da partida e meta. 
 
 A inscrição na prova autoriza a organização à recolha, captação e divulgação de imagens 
sob a forma de fotografia e/ou vídeo. Se algum participante tiver alguma restrição quanto 
ao uso da sua imagem deverá notificar a organização com antecipação e por escrito. 
 
No caso de erros e omissões neste regulamento, prevalece o Regulamento da IAAF, 

Regulamento Geral de Competições e Regulamento da CNEC. 



Anexo I -Percursos 
 
 

Benjamins – 600m 
 

Os atletas pertencentes ao escalão de Benjamins iniciam a sua prova na rua daQuinta 
dos Plames, dando duas voltas em torno da urbanização. 

 
 

Infantis – 1300m 
 

Os atletas pertencentes ao escalão de Infantis, iniciam a sua prova na rua da Quinta 
dos Plames, contornando a urbanização e prosseguindo pela Travessa da Fonte Velha. 
Viram na rua do Quebra Costas e passam na Travessa do Outeiro até ao Largo da 
Amoreira e prosseguem pelo largo da Igreja, passam na rua do Regatinho, na rua da 
Fonte de Prata, na rua das Lages até ao largo da Fonte de Cima, seguem novamente 
pela Travessa da Fonte Velha até à meta na rua da Quinta dos Plames. 



Percurso da prova em caso de más condições atmosféricas 

Juniores /Seniores /Veteranos – 10000m 

Iniciados – 2500m 
Juvenis – 3100m 

 
 

Caso existam más condições atmosféricas: A prova dos escalões de Juniores, 
Seniores e Veteranos inicia-se na rua da Quinta dos Plames, contorna a 
urbanização, prossegue  pela Travessa da Fonte Velha e  percorre   toda a rua  das 
Lages. No final da subida corta para um caminho rural de terra batida até à rua do 
Bairro da Cerdeira, atravessa a Estrada Nacional 18 para a rua Barão dos 
Moinhelos. Inicia depois um percurso por caminho rural em terra batida até entrar 
na Estrada Nacional 18 percorrendo 100m da mesma virando depois à direita em 
estrada de alcatrão para atravessar a ponte nova sobre o rio Zêzere e percorre depois 
um percurso pelos pomares de Orjais em terrenos maioritariamente de alcatrão até 
virar à direita por um caminho rural antes de chegar à ponte velha do rio Zêzere. 
No final desse caminho volta a atravessar a ponte nova e volta a entrar na Estrada 
Nacional 18 percorrendo os mesmos 100m da estrada, agora em sentido inverso, 
virando à esquerda pelo mesmo caminho rural até à rua da Quinta do Chão Grande. 
Atravessa a estrada Nacional 18 para a rua Direita, passa o largo da Igreja, 
percorre a rua da Fonte de Cima e a Travessa da Fonte Velha e termina na rua da 
Quinta dos Plames. 

 
As provas dos escalões de Iniciados e Juvenis iniciam-se à passagem do pelotão 
no local da distância correspondente a cada escalão até à meta. 



Percurso da prova em caso de boas condições atmosféricas 

Juniores /Seniores /Veteranos – 10000m 

Iniciados – 2500m 
Juvenis – 3100m 

 

 

 
Caso existam boas condições atmosféricas: A prova dos escalões de Juniores, 
Seniores e Veteranos inicia-se na rua da Quinta dos Plames, contorna a 
urbanização, prossegue pela Travessa da Fonte Velha até à rua das  Lages,  depois 
de passar a Junta de Freguesia segue pela rua da Cerdeira até atravessar a 
Estrada Nacional 18 e prosseguir pela rua Barão dos Moinhelos. Inicia depois um 
percurso por caminho rural em terra batida até entrar  na  Estrada Nacional 18 
percorrendo 100m da mesma virando depois à direita em estrada de alcatrão para 
atravessar a ponte nova sobre o rio Zêzere e percorre depois um percurso pelos 
pomares de Orjais até virar à direita por um caminho rural antes de chegar à ponte 
velha do rio Zêzere. No final desse caminho volta  a atravessar a ponte nova e 
percorre os mesmos 100m da estrada Nacional 18, agora em sentido inverso, 
virando à esquerda pelo mesmo caminho rural até à rua da Quinta do Chão Grande. 
Atravessa a estrada Nacional 18 para a rua Direita, passa o largo da  Igreja,  
percorre a  rua da Fonte de Cima e a Travessa da Fonte Velha e termina na rua da 
Quinta dos Plames. 

 
As provas dos escalões de Iniciados e Juvenis iniciam-se à passagem do pelotão 
no local da distância correspondente a cada escalão até à meta. 



Local de Partida dos Iniciados - 2500m (à passagem dos 7,5k) 
 

(Sempre neste local independentemente do percurso ser o de boas condições  
meteorológicas ou más.) 

 

 
Zoom: 

 

 



Local de Partida dos Juvenis - 3100m (à passagem dos 6,9k) 
 

(Sempre neste local independentemente do percurso ser o de boas condições  
meteorológicas ou más.) 

 
 
 

 
 
 

Zoom: 
 

 


