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 5ª Corrida S. Silvestre dos Madeiros 

 

5ª Corrida S. Silvestre dos Madeiros 

29 de Dezembro de 2017  

Regulamento 

1 – Local, Data e Organização 

1.1 – A 5ª Corrida S. Silvestre dos Madeiros é uma prova de atletismo de estrada que 

se vai disputar, no dia 29 de Dezembro de 2017, na cidade de Castelo Branco, distrito 

de Castelo Branco. 

1.2 – A 5ª Corrida S. Silvestre dos Madeiros é aberta a todos os atletas e clubes 

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

entidades. 

1.3 – A 5ª Corrida S. Silvestre dos Madeiros é uma organização da Associação Cultural, 

Recreativa e Desportiva do Bairro do Cansado com o apoio do Desportivo de Castelo 

Branco e da Associação Juvenil do Bairro do Cansado. 

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

1.5 – A 5ª Corrida S. Silvestre dos Madeiros pertence ao calendário de provas da 

Associação de Atletismo de Castelo Branco 2017/2018 e é uma prova pontuável para o 

Troféu Gazeta Celtejo Atletismo 2017. 

 

2 – Inscrições 

2.1 – Todos os interessados em participar na 5ª Corrida S. Silvestre dos Madeiros 

devem efetuar a sua inscrição até às 23.59 horas do dia 27 de Dezembro de 2017. 

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, dentro do prazo estipulado no ponto 2.1, no 

escalão de veteranos ou no escalão de séniores. Estes atletas podem, dentro do prazo 

estipulado no ponto 2.1, mudar o escalão onde estão inscritos. 

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

Associação de Atletismo de Castelo Branco 

Quintal de S. Marcos nº 19 1º Andar  

6000-146 Castelo Branco 

(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 

Os atletas inscritos e que terminem a prova têm direito a um prémio de participação 

(T-Shirt) bem como à Sopa Tradicional, filhós e cacau quente a servir no final da prova.  

2.5 – Após as 23.59 horas do dia 27 de dezembro de 2017 não serão aceites inscrições. 

2.6 – Ao inscrever-se na prova, o atleta está a aceitar o presente regulamento e a 

declarar que tem todas as condições físicas e psicológicas para participar na mesma. 

2.7 – A organização efetuará, 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 2006 a 2008 

Infantis M/F 2004 e 2005 

Iniciados M/F 2002 e 2003 

Juvenis M/F 2000 e 2001 

Juniores M 1998 e 1999 

Seniores Masc. 1997 e anteriores 

Absolutos Fem. 1997 e anteriores 

Escalão Idade 

Vet. Masc. 35 anos ou mais 
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4 – Entrega de dorsais 

4.1 – A entrega dos dorsais será feita a partir das 19 horas do dia 29 de Dezembro de 

2017, na sede da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Bairro do Cansado, 

situado na Rua Engenheiro Vaz da Sila nº 44 (39º49´25.2 N, 7º28´55.2 W). 

 

Imagem Google Maps 

 

Nota 1: No anexo 1, encontra mais algumas informações de como chegar ao local de entrega dos dorsais 

 

4.2 - Cada equipa deve fazer representar-se por um delegado para efetuar 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. No ca9°49'36.4"N 7°29'31.7"W 

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 até ao início da prova 

onde participa(m) o(s) atleta(s) em causa. 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 efetuará as funções do 

delegado referidas no ponto 4.2 e 4.3. 
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5 – Horários, Distâncias e Percursos                                                

Horário Escalão Distância Percurso 

20.00 Horas Benjamins M\F + / - 550 m Percurso  A 

20.10 Horas Infantis M\F + / - 1300 m 1 volta percurso B 

20.30 Horas 

Juniores M 

+ / - 9700 m 2 voltas percurso C 
Seniores M 

Veteranos M 

Absolutos F. 

 20.35 Horas Iniciados M\F   + / - 2600 m    2 voltas percurso B 

 20.35 Horas Juvenis M\F   + / - 3900 m    3 voltas percurso B 

 

Nota 2: Ver no anexo 2 o croqui dos vários percursos. 

 

6 – Partidas                                                

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

6.2 – Todas as partidas serão junto ao local da entrega dos dorsais. A partida dos 

atletas iniciados será à mesma hora e no mesmo local dos juvenis. 

6-3 – Quando o trânsito estiver cortado, o juiz da Associação de Atletismo de Castelo 

Branco responsável pelas partidas, 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 – A partida será 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.  
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7 – Chegadas  

7.1 - Todas as chegadas serão junto ao local da entrega dos dorsais                                         

7.2 – Considera-se que um atleta termina a prova quando o seu peito interseta a 

projeção vertical da margem externa da linha de meta mais próxima do atleta.   

7.3 – Na ausência de sistema eletrónico 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. 

7.4 – Um 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 de posição. 

7.5 – No caso de diferença nas posições dos atletas nos vários controles de passagem 

pelo funil, será considerada a posição presente no 1º controle. 

7.6 – No caso de ser solicitado pelos juízes de chegada o nome do atleta, este deve 

dizer o nome pelo qual foi inscrito. 

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

7-8 – 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 – No percurso vão estar marcadas setas no pavimento, ou em outro local a indicar 

pela organização, a indicar o mesmo. A sua cor será indicada no dia da prova pelo juiz 

de partida. 

8.3 – Em caso de dúvida a mesma deve ser esclarecida junto de um membro da 

organização. 

8.4 – O piso da prova é um misto de calçada em cubos de granito, betuminoso 

(alcatrão) e terra solta (zonas intervencionadas). 
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8.5 – O dorsal deve estar sempre à vista. Pode-se utilizar alfinetes para fixar o dorsal na 

camisola. Os alfinetes são da responsabilidade dos atletas. 

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

8.7 – No caso de ser solicitado pelos juízes o nome do atleta, este deve dizer o nome 

pelo qual foi inscrito. 

8.8 – 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 interseção deste novo troço haverá indicação do percurso 

a seguir. 

 

9 – Classificações 

 9.1 – Haverá uma classificação individual em todos os escalões 

 9.2 – Haverá uma classificação colectiva em todos os escalões, excepto nos benjamins 

Masc. e Fem.  

 9.3 – Para a classificação coletiva contam os três 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 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. 

10. 3 O protesto deve ser feito, em primeiro lugar, via oral, ao árbitro da prova. O 

árbitro pode aceitar como provas fotos ou vídeos. 
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11 – Prémios 

Individuais 

- Medalhas para todos os atletas benjamins 

- Prémios para os melhores classificados de cada escalão 

Coletivos 

- Prémios para as melhores equipas de cada escalão 

Meta Volante 

- Na prova de juniores masc., seniores masc., veteranos masc. e absolutos 

femininos, haverá uma meta volante em frente à Junta de Freguesia de Castelo 

Branco (estará uma linha marcada em toda a largura da estrada) onde será 

atribuído um bacalhau, oferta da Junta de Freguesia de Castelo Branco, ao 

primeiro atleta a passar por ela na primeira volta. 

 

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. 

• Um atleta não pode receber qualquer tipo de abastecimento ou refrescamento. 

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

da autoridade. 

• Os atletas poderão tomar banho em local a indicar no dia da prova. O transporte  

é da responsabilidade dos atletas.    

 

No caso de erros e omissões neste regulamento, prevalece o Regulamento da IAAF, 

Regulamento Geral de Competições e Regulamento da CNEC. 
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ANEXO I 
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Como chegar ao local da entrega dos dorsais 

 

Tendo a Rotunda Europa como ponto de referência deve seguir as seguintes 

indicações: 

                                                                             

            

https://www.google.pt/maps/dir/39.8250207,-7.4843238/39.8252711,-

7.4831009/39.8237251,-7.4824361/39.8235469,-7.4818341/@39.8236311,-

7.4811443,17.77z/data=!4m2!4m1!3e0 

Imagens retiradas do Google Maps 
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ANEXO II 
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Percurso A 

 

 

As setas indicam o sentido da corrida 

 

 Partida – Rua Engº vaz da Silva – Rotunda do Matadouro – Rua Engº Vaz da Silva – Meta 

 

https://www.google.pt/maps/dir/39.8235978,-7.4820053/39.8241643,-

7.479189/39.8242509,-7.4788819/39.8235381,-7.4819329/@39.8238893,-

7.4808708,19z/data=!4m2!4m1!3e2 

 

Imagens retiradas do Google Maps 
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Percurso B 

 

 

 As setas indicam o sentido da corrida 

 

Partida – Rua Engº vaz da Silva – Rua do Matadouro – Rua Srª de Mércules - Rua Padre Manuel  

Crespo – Rua Médico Sousa Refóis – Alameda do Cansado - Rua Engº Vaz da Silva  

https://www.google.pt/maps/dir/39.823611,-7.4820468/39.8241383,-

7.4790803/39.8249795,-7.4840591/39.8234829,-7.4834456/39.8237808,-

7.4824577/39.8246954,-7.4828186/39.8247439,-7.482584/39.8237392,-

7.4822051/39.8236457,-7.4821239/@39.8242468,-7.4832066,18.25z/data=!4m2!4m1!3e2 

 

Imagens retiradas do Google Maps 
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Percurso C – Parte 1 de 2 

 

Partida – Rua Engº vaz da Silva – Rua do Matadouro –  Rua srª de Mércules – Rotunda Europa – Avenida Europa – Rua da Fonte Nova – Rua Ruivo Godinho – 

Largo da Sé – Rua da Sé – Alameda da Liberdade  
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Percurso C – Parte 2 de 2 

 

Alameda da Liberdade- Rua Espirito Santo – Largo Espirito Santo – Rua Dadrá -  Rua Pedro da Fonseca – Rua Poeta J. Roiz – Rotunda Segurança Social – Rua 

Engº Frederico Ulrich – Rua Engº Duarte Pacheco - Rua Engº Vaz da Silva 
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https://www.google.pt/maps/dir/39.8235667,-7.4818582/39.8242998,-7.4791807/39.8252758,-7.4831201/39.8311827,-7.4866027/39.8268505,-

7.4918164/39.8246675,-7.491223/39.8229763,-7.4933001/39.8224366,-7.4953304/39.8187541,-7.4931127/39.8234647,-7.4823303/@39.8228024,-

7.4877559,16.46z/data=!4m2!4m1!3e2 

 


