
Corrida do Maranho 2022 

(2022-07-16) 
  

Artigo nº 1 

(Descrição e organização da prova) 

A Corrida do Maranho 2022 é um evento constituído por uma prova de 
atletismo e por uma caminhada. A organização é da responsabilidade do Centro de 
Cultura e Desporto do Pessoal da Câmara Municipal da Sertã (CCD Sertã), com o 
apoio da Câmara Municipal da Sertã, da Associação de Atletismo de Castelo Branco, 
do Agrupamento de Escolas da Sertã e das empresas Nunes e Nunes, Stand Frigi, 
Intermaché, Casel, Óptica Jacinto, Caixa Agrícola, Frutas do Bonjardim e Carnes 
Simões. O evento irá decorrer na Vila da Sertã (frente ao Terminal Rodoviário), no dia 
16 de julho de 2022, estando integrado no Festival de Gastronomia do Maranho, uma 
iniciativa do Município da Sertã.  

 

Artigo nº2 

(Entrega dos dorsais) 

1- A entrega de dorsais será feita a partir das 8h00m do dia 16 de julho de 
2022, no secretariado da prova que estará situado em frente ao Terminal Rodoviário 
da Sertã (coordenadas GPS 39° 48’ 00.10’’ N 08° 05’ 49.70’’ O).  

2- Cada equipa deve fazer representar-se por um delegado para proceder ao 
levantamento dos dorsais, que deverá confirmar todos os atletas inscritos e respetivos 
escalões. Os atletas individuais devem levantar o seu dorsal e confirmar junto do 
secretariado se o escalão em que estão inscritos está correto.  

3-  O dorsal deverá ser colocado de forma visível na frente da t-shirt e deve ser 
mantido nessa posição durante toda a prova.  

 

Artigo nº3 

(Escalões / Provas e Horários) 

Relativamente aos horários da prova de atletismo e caminhada, os mesmos 
podem ser consultados na seguinte tabela tendo em conta o escalão do participante. 

Escalão: (masculino/feminino) Ano de nascimento: Prova: Horário: 

Caminhada ----------------------------- ------ 9h00 

Benjamins  2011, 2012, 2013, 2014 e 2015  600m 9h00 

Infantis  2009 e 2010 1 200m 9h10 

Iniciados  2007 a 2008 2 200m 9h20 

Juvenis   2005 e 2006 3 300m 9h30 

Juniores 
Seniores 
Veteranos 1   
Veteranos 2 
Veteranos 3 

2003 e 2004 
2002 e anteriores 
35-44 anos 
45-54 anos 
55 ou mais anos 

10 000m 10h00 

 



 Artigo nº5 

(Inscrições) 

1- As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 09 de julho de 2022, ficando 
as mesmas validadas, após receção do comprovativo de pagamento. Poderão ser 
realizadas inscrições após a data mencionada ficando esses participantes sujeitos à 
indisponibilidade do kit de participação. 

2- As inscrições para a prova de atletismo e caminhada são limitadas a 500 
vagas.  

3- Modo de inscrição: 

 Presencial: Receção da Piscina Municipal da Sertã; 
 Email: ccd.serta.desporto@gmail.com; 
 Telefone: 274 604 401. 

 Online através do seguinte link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPxwFqkr62eyIy3cnHhXO
qgzNwq8z8oW04XKtYivanQ2GrWg/viewform?usp=sf_link  

5- O pagamento das inscrições pode ser realizado das seguintes formas: 

 Presencial (pagamento em dinheiro): receção da Piscina Municipal da 
Sertã ou no secretariado no próprio dia do evento. 

 Transferência multibanco para o seguinte IBAN: 0045 4110 4017 8330 
7293 7 (com envio de comprovativo para o email mencionado no ponto 
nº3 do presente artigo). 

 

6- Os valores das inscrições são de acordo com a seguinte tabela: 

Descrição Valor 

Inscrição, voucher no valor de 10€ para usufruir nos restaurantes aderentes *, t-shirt, 
reforço alimentar e medalha de participação. 

10.00€ 

Inscrição, t-shirt, reforço alimentar e medalha de participação. 3.50€ 

* O voucher pode ser utilizado nos restaurantes/tasquinhas do Festival de Gastronomia do Maranho (apenas durantes 
os dias do festival). Também poderá ser utilizado em vários restaurantes aderentes do concelho da Sertã até ao final 
de 2022. A lista de restaurantes aderentes será disponibilizada no próprio voucher. 

 

Artigo nº6: 

(Prémios e classificações) 

Todos os participantes na prova de atletismo e caminhada, irão receber um kit 
de participação (t-shirt, reforço alimentar e medalha de participação). Os vouchers 
podem ser levantados no final da prova junto ao secretariado.  

A nível individual (prova de atletismo), serão atribuídos troféus de classificação 
e prémios monetários ou ofertas de acordo com a tabela nº 1.  

A nível colectivo (prova de atletismo), a classificação será o conjunto de todos 
os escalões, atribuído pontuação até ao 5º classificado. Serão atribuídos troféus de 
classificação e prémios monetários de acordo com a tabela nº2. 
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Prémios individuais 
Prova de atletismo 

(tabela nº1) 
 

Veteranos (M / F) 
35-44 anos 
45-54 anos 

55 ou mais anos 

Seniores (M / F) Juniores (M /F) 

1º 
Lugar 

Troféu + prémio monetário ou 
oferta no valor de 30€ 

Troféu + prémio monetário ou 
oferta no valor de 30€ 

Troféu + prémio monetário ou 
oferta no valor de 30€ 

2º 
Lugar 

Troféu + prémio monetário ou 
oferta no valor de 20€ 

Troféu + prémio monetário ou 
oferta no valor de 20€ 

Troféu + prémio monetário ou 
oferta no valor de 20€ 

3º 
Lugar 

Troféu + prémio monetário ou 
oferta no valor de 10€ 

Troféu + prémio monetário ou 
oferta no valor de 10€ 

Troféu + prémio monetário ou 
oferta no valor de 10€ 

 

Prémios colectivos  
Prova de atletismo 

(todos os escalões até ao 5º lugar) 
(tabela nº2) 

1º Lugar Troféu + prémio monetário ou oferta no valor de 100€ 

2º Lugar Troféu + prémio monetário ou oferta no valor de 50€ 

3º Lugar Troféu + prémio monetário ou oferta no valor de 25€ 

4ºLugar Troféu 
 

5ºLugar Troféu 
 

6º Lugar Troféu 
 

7º Lugar Troféu 
 

8º Lugar Troféu 
 

9ºLugar Troféu 
 

10ºLugar Troféu 
 

 

Artigo nº7: 

(Comportamento desportivo) 

 1- Todos os atletas deverão ser portadores da sua identificação, para o caso 
de ser solicitada pela organização; 

2- Todos os atletas deverão cumprir integralmente o percurso da prova e não 
obstruir intencionalmente outros atletas; 

3- Todos os atletas deverão guardar e conservar o seu dorsal até ao final da 
prova, utilizado o mesmo fixado na t-shirt (frente) no decorrer da prova; 

4- Todos os atletas deverão recusar assistências não regulamentares; 

5- Todos os atletas deverão cumprir as indicações da organização da prova; 

6- Todos os atletas deverão assegurar que se encontram fisicamente e 
psicologicamente aptos a participarem na respetiva prova em que se inscrevem; 



7 - Todos os atletas deverão evitar ao máximo fazer lixo no local de início/fim 
da prova e durante o seu percurso. 

 
Artigo nº8: 

(Desclassificações) 

Serão desclassificados todos os atletas que não respeitarem os pontos nº 2, 3, 
4 e 5 no artigo nº 7 do presente regulamento. 

 

Artigo nº9: 

(Cedência de direitos de imagem) 

Todos os participantes ao formalizarem a inscrição, autorizam a cedência, de 
forma gratuita e incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem aos 
organizadores da prova. Estes direitos podem ser cedidos a terceiros, desde que 
autorizados pela própria organização, e incluem desde vídeos, fotografias, imagens, 
gravações ou qualquer outro registo do evento. 

 

Artigo nº10: 

(Cancelamento ou alteração da inscrição) 

Não são feitas devoluções do valor de inscrições. No entanto, até dia 13 de 
Julho de 2022, o participante poderá ceder o seu dorsal a outra pessoa desde que 
solicite essa alteração formalmente, por escrito, à organização através do email: 
ccd.serta.desporto@gmail.com. Caso o participante não informe a organização de tal 
situação, a mesma não será responsável por qualquer acidente ou dano que este 
atleta venha a sofrer. 

 

Artigo nº11: 

(Cancelamento do evento) 

O cancelamento do evento pode ocorrer devido 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 e nova legislação entre outros motivos. Nestes casos, a organização reserva-
se ao 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. 

    

Artigo nº12: 

(Outras informações importantes) 

1- Durante a prova haverá postos de refrescamento. 

2- Todos os participantes no final da prova podem tomar banho nas instalações 
do Pavilhão Desportivo da Sertã (coordenadas GPS 39° 48’ 15.31’’ N 08° 05’ 44.57’’ 
O). 

3- Todos os participantes, pelo facto de participarem na prova, aceitam o 
presente regulamento. 

mailto:ccd.serta.desporto@gmail.com


4- A organização irá realizar um seguro desportivo para todos os atletas 
participantes. 

5- A organização reserva-se ao direito de decidir todos os casos omissos que 
podem surgir. 

 6- 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. 

  7- No caso de erros e omissões neste regulamento, prevalece o Regulamento 
da IAAF e o Regulamento Geral de Competições. 

 

Artigo nº13: 

(Anexos) 

 

Anexo nº1: Percurso - Benjamins (M/F) 600m 

Anexo nº2: Percurso - Infantis (M/F) 1 200m 

Anexo nº3: Percurso - Iniciados (M/F) 2 200m 

Anexo nº4: Percurso - Juvenis (M/F) 3 300m 

Anexo nº5: Percurso - Juniores, seniores e veteranos (M/F) 10 000m      

Anexo nº6: Percurso – Caminhada aproximadamente 10 000m      

 
 

 

 



Anexo nº1: Percurso - Benjamins (M/F) 600m 

Partida no ponto A, seguir o trajeto marcado a linha amarela até à meta (ponto B). 

 
 



Anexo nº2: Percurso - Infantis (M/F) 1 200m 

Partida no ponto A, seguir o trajeto marcado a linha amarela até à meta (ponto B). 

 
 

 

 

 
 



Anexo nº3: Percurso - Iniciados (M/F) 2 200m 

Partida no ponto A, seguir o trajeto marcado a linha amarela até à meta (ponto B). 

 
 



 
Anexo nº4: Percurso - Juvenis (M/F) 3 300m 

Partida no ponto A, seguir o trajeto marcado a linha amarela até à meta (ponto B). 

 
 
 



Anexo nº5: Percurso - Juniores, Seniores e Veteranos (M/F) 10 000m 

Partida no ponto A, seguir o trajeto marcado a linha amarela até à meta (ponto B). 

 

 

 

 



 
Anexo nº6: Percurso – Caminhada (aproximadamente 10 000m) 

A caminhada, terá início e fim em frente ao Terminal Rodoviário da Sertã. O percurso será divulgado posteriormente. 

 


