
URBAN TRAIL RUNN – LOUÇA DA VILA 

 

DEFINIÇÃO  

A Corrida Urban Trail Runn – Louça da Vila é uma iniciativa da Junta de Freguesia de S Pedro, com a colaboração 

do Clube Desportivo de Vila Franca e da Associação de Atletismo de S. Miguel.  

OBJECTIVOS  

São seus objectivos:  

• Promover e divulgar o Conselho da Vila Franca do Campo;  

• Criar o gosto pelo atletismo, proporcionando a um número cada vez mais numeroso de jovens a oportunidade 

de o praticar;  

• Promover a atividade recreativa e desportiva.  

DATA, LOCAL E HORA  

A Corrida de S. Pedro realizar-se-á no dia 10 de julho de 2022, com início pelas 10h00 e decorrerá em algumas 

artérias da freguesia de S. Pedro, no concelho de Vila Franca do Campo. A partida será dada pelo Presidente da 

Junta de Freguesia de S. Pedro ou por um seu representante.  

1ª Partida - 10h00: Escalões de Benjamins, Infantis e Desporto Adaptado 1 volta pequena; Iniciados 2 voltas 

pequenas;  

2ª Partida - 10h30: Restantes Escalões (Juvenis M/F, Juniores M/F, Seniores M/F e Veteranos M/F 3 voltas)  

PARTICIPAÇÃO  

A Corrida de S. Pedro é uma competição aberta à participação de atletas federados e populares, de todos os 

escalões, em ambos os sexos. Será considerada pista, a faixa de rodagem, pelo que os participantes ficarão 

sujeitos a desclassificação, desde que os fiscais da corrida notem que os mesmos beneficiaram de encurtamento 

do percurso.  

ITINERÁRIOS  

O itinerário é o seguinte:  

• Volta Pequena (1.000m): Partida Poço Largo; Rua Dr Eduardo Tavares Melo; Rua Professor Teotónio Machado 

de Andrade (à Esquerda); Rua Luís Medeiros Rezendes Paiva; Rua Professor António dos Santos Botelho e Estrada 

Real até ao Poço Largo.  

• Volta Grande (1.700m x 3): Partida Poço Largo; Rua Dr Eduardo Tavares Melo; Rua Professor Teotónio Machado 

de Andrade (à Esquerda); Rua Padre António Cassiano; Avenida Dos Bombeiros Voluntários; Rua António Daniel 

Carvalho Melo; Rua António Damião de Medeiros; Rua Prof António dos Santos Botelho; Rua do Império dos 

Aflitos; Rua Padre Manuel José Pires; Rua da Cancela; na última volta vira para o Poço Largo 

INSCRIÇÕES  

As inscrições são grátis e serão através do link: https://docs.google.com/forms/d/1FtIwotINrR1J-JljlswbSfW4YG-

agYCCumqn4FNYNws/edit na nossa página www.cdvf.pt  até dia 03 de julho, Não serão aceites inscrições depois 

de ultrapassado o prazo acima indicado.  

https://docs.google.com/forms/d/1FtIwotINrR1J-JljlswbSfW4YG-agYCCumqn4FNYNws/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FtIwotINrR1J-JljlswbSfW4YG-agYCCumqn4FNYNws/edit
http://www.cdvf.pt/


Nota: Obrigatório apresentar bilhete de identidade ou fotocópia.  

CLASSIFICAÇÕES a) Haverá classificação individual por escalões, em ambos os sexos.  

RESPONSABILIDADE  

a. A organização declina toda e qualquer responsabilidade por acidentes que possam ocorrer durante a prova.  

b. Recomenda-se que todos os atletas se submetam a um exame médico antes da prova, de modo a garantir que 

não tenham qualquer contra indicação médica para a prática da corrida em competição. A organização declina 

qualquer responsabilidade neste domínio.  

c. Uma ambulância acompanhará a prova ao longo do percurso.  

CASOS OMISSOS  

Os casos omissos serão resolvidos pela organização da prova de acordo com o regulamento de provas de estrada 

da F.P.A.. 


