
REGULAMENTO 

“III Trilhos Ocultos” - 26 de Abril de 2020 

 

1.º Artigo – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE INSCRIÇÕES 

a) A iniciativa organizada pela ACRD Entre Ambos-os-rios com o apoio da Junta 

de Freguesia de Entre Ambos-os-rios, Ermida e Germil, Município de Ponte 

da Barca, Paróquia de Entre Ambos-os-rios; 

b) A gestão de inscrições é da responsabilidade da Prozis.  

 

2.º Artigo –DATA, HORA DA REALIZAÇÃO DO SECRETARIADO E PROVAS 

   a) O evento realiza-se no dia 26 de Abril de 2020;  

   b) O secretariado para levantamento dos Kits de participação/Dorsais estará 

a funcionar no dia 25 de Abril de 2020 entre as 14h e as 21h e no dia 26 de 

Abril de 2019 entre as 7h30 e as 8h30 no centro escolar de Entre Ambos os 

Rios - Ponte da Barca. Coordenadas Maps:  41.819905, -8.316771.   

 

 
 

   c) A hora de saída do Trail Longo as 9h, Trail Curto as 9h15 e Caminhada é 

às 9h30. 

   d) O ponto de encontro e inicio da prova de todos os participantes é no 

parque de estacionamento do centro escolar de Entre Ambos os Rios - Ponte 

da Barca. (Coordenadas Maps: 41.819905, -8.316771) 

 

 

 



 

3.º Artigo - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

a) Trail Longo e Trail Curto: participantes com idades iguais ou superiores a 16 

anos; 

b) Caminhada: participantes a partir dos 10 anos (inclusive), desde que os 

menores se façam acompanhar por um adulto.  

Nota: Os menores deverão também entregar o termo de responsabilidade, 

devidamente preenchido e assinado pelo tutor ou encarregado de educação, no ato 

do levantamento do dorsal. É necessário fazerem-se acompanhar do pelo 

documento de identificação. 

4.º Artigo- INSCRIÇÃO 

a) A inscrição será feita através do site: https://www.prozis.com/pt/pt/eventos-

desportivos. No mesmo, consta toda a informação da prova.  

b) Podem participar gratuitamente na caminhada curta crianças com idade 

inferior a 9 anos (inclusive) desde que acompanhadas por um adulto, 

entreguem o termo de responsabilidade, devidamente preenchido e assinado 

pelo tutor ou encarregado de educação e reúnam as condições/capacidades 

físicas e psicológicas para a sua realização e que estejam devidamente 

inscritos, podendo a organização impedir a participação se achar que se 

justifique. 

 

5.º Artigo - DISTÂNCIAS 

a) CAMINHADA – 9km * 

b) TRAIL CURTO – 15km * 

c) TRAIL LONGO – 30km * 

As distâncias podem sofrer alguma ligeira alteração. 

 

6º Artigo- VALORES 

a) CAMINHADA   

• 8 € - Até 17 de Fevereiro de 2020 

• 10€ - De 18 de Fevereiro até 20 de Abril de 2020 

b) TRAIL CURTO  

• 12 € - Até 17 de Fevereiro de 2020 

• 15€ - De 18 de Fevereiro até 20 de Abril de 2020 

c) TRAIL LONGO  

• 15 € - Até 17 de Fevereiro de 2020 

• 18 € - De 18 de Fevereiro até 20 de Abril de 2020 
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Nota: Os grupos com 10 ou mais elementos que pretendam realizar o Trail 

Longo ou Curto têm direito a uma inscrição grátis (devem solicitar o desconto, 

para trilhosocultos@gmail.com) 

 

7.º Artigo - PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 

a) As inscrições devem ser efectuadas e pagas até ao dia 20 de Abril de 2020, 

até às 23h59;  

b) A partir de 20 de Abril de 2020 não serão aceites alterações/trocas de 

distâncias, atletas e/ou equipas, assim como alteração de nome de equipa;  

c) Não é possível ceder a participação a um terceiro em nenhuma das provas.  

d) As inscrições não pagas após a fase de inscrição serão anuladas e a 

referência Multibanco bloqueada, tendo o atleta que realizar uma nova 

inscrição;  

e) A organização apenas assume a responsabilidade de entregar as T-

shirts técnicas e dorsais personalizados no secretariado para as 

inscrições efectuadas e pagas até ao 20 de Abril de 2020; 

f) A partir do dia 20 de Abril de 2020 a organização aceita inscrições mas sem 

garantia de entrega de dorsais personalizados, nem T-shirts técnicas no dia e 

no tamanho pretendido.  

 

8.º Artigo- COMPOSIÇÃO E LEVANTAMENTO DO KIT DE PARTICIPAÇÃO 

 

▪ Dorsal personalizado (para inscrições realizadas e pagas até dia 

20/04);  

▪ T-shirt técnica alusiva ao evento (para inscrições realizadas e 

pagas até dia 20/04);  

▪ Cronometragem/classificações (somente para as provas de Trail 

longo, Trail Curto); 

▪ Seguro de acidentes pessoais;  

▪ Banhos/vestiários;  

▪ Transporte para o local de conclusão no caso de o participante 

abandonar a prova ou ser impedido pela Organização de 

continuar; 

▪ Abastecimentos (durante e no final da prova); 

▪ Brinde de participação. 
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a)  O levantamento dos Kits de participação/Dorsais deverá ser efectuado 

no dia 25 de Abril de 2019 entre as 14h e as 21h e no dia 26 de Abril de 

2019 entre as 7h30 e as 8h30 no centro escolar de Entre Ambos os Rios - 

Ponte da Barca. Coordenadas Maps: 41.819905, -8.316771  

 

9º Artigo- MATERIAL OBRIGATÓRIO 

a) Trail Longo, Trail Curto: Depósito de água ou equivalente com 0,5 litro de  

capacidade, no mínimo e Telemóvel;  

b) Caminhada: Telemóvel. 

Nota:  

1 - No decorrer da prova NÃO serrão fornecidos copos ou garrafas de plástico 

pelos que todos os participantes são responsáveis por se fazerem 

acompanhar do seu próprio copo ou garrafa.  

2- Penalização de 30 minutos pela falta de qualquer tipo material acima referido, no 

caso da vertente competitiva.  

 

10.º Artigo – MARCAÇÕES 

a) O percurso estará marcado com fitas de plástico de cor laranja com 

logótipo e identificação do evento assim como, placas de sinalização. 

Fitas: 

 
 

b) A cor do cabeçalho de cada dorsal coincide com a cor das placas de 

sinalização/direcção a escolher nos locais onde se dividem os 

percursos. (Ex: Trail Longo: Seta Laranja, Trail Curto: Seta Azul, 

Caminhada: Seta Vermelha); 

c) A cronometragem será efectuada de forma electrónica levando o chip no 

dorsal; 

d)  O chip entregue juntamente com o dorsal terá de ser devolvido logo 

após cortar a linha de meta (a sua não-devolução implica o pagamento 

de 10€ à organização).  

e) Em caso de não participação/ desistência deve devolver o chip à 

organização (a sua não devolução implica o pagamento de 10€ à 

organização).  



 

 

 

 

 

11.º Artigo - Perfil e cor dos dorsais das Provas 

Caminhada

 
 

 

        Trail Curto: 
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Trail Longo: 

 

 

10.º Artigo - TEMPO LIMITE/BARREIRA HORÁRIA 

a) O tempo de conclusão do Trail Longo é de 7 horas; 

b) O tempo de conclusão do Trail Curto é de 6 horas; 

c) O tempo de conclusão da caminhada é de 4 horas; 

d) Os participantes do Trail Longo e Curto que não passarem num determinado 

ponto do percurso até determinada hora anunciada pela organização (após a 

conclusão de 2/3 do percurso) serão aconselhados a abandonar a prova, pois 

nem a organização, nem os serviços de assistência podem garantir a sua 

cobertura;  

e) Os “Corredores Vassoura” ou o responsável de cada controle terão poder 

para retirar da prova qualquer corredor, se o seu tempo na corrida ou se o seu 

estado de saúde assim aconselhar;  

f) O corredor que se retirar da prova deverá avisar a organização.  

 

11.º Artigo CLASSIFICAÇÕES, CATEGORIAS E PRÉMIOS 

26 ABRIL 2020 

TRAIL LONGO 



a) Nas provas Trail Longo, Trail Curto existirão os seguintes escalões/categorias, 

relativas a cada prova:  

Masculinos:  

• MSub23 (16 – 22);  

• MSenior (23 - 39);  

• M40 (40 a 49 anos);  

• M50 (+ de 50 anos, inclusive)   

Prémio: Troféu  

Femininos: 

• FSub23 (16 – 22);  

• FSenior (23 - 39);  

• F40 (40 a 49 anos);  

• F50 (+ de 50 anos, inclusive)  

Prémio: Troféu  

Equipas: (Considerando a soma da classificação geral dos 3 primeiros atletas, não 

considerando escalões etários ou sexo.) 

• Às 3 primeiras equipas Trail Longo;  

• Às 3 primeiras equipas Trail Curto. 

Prémio: Troféu  

Exemplo: 

• Equipa A: 5º + 6º + 7º = 18 => 1º lugar (15 pontos) 

• Equipa B: 3º + 4º + 12º = 19 => 2º lugar (13 pontos) 

• Equipa C: 1º + 2º + 17º = 20 => 3º lugar (11 pontos) 

 

b) Para efeitos de classificação e pontuação dos atletas nos escalões será 

considerada a idade que o atleta tenha no dia da competição. 

 

12.º Artigo - LOCAL E HORA DE ENTREGA DE PRÉMIOS 

a) A cerimónia de entrega de prémios será realizada junto à zona de meta, com 

previsão para as 13h00; 

b) A cerimónia protocolar será efectuada 15 minutos após o 3ª atleta referente a 

cada escalão terminar a prova e quando as condições para tal estiverem 

reunidas.  



 

13.º Artigo - PUBLICAÇÕES DOS RESULTADOS E PEDIDOS DE CORREÇÃO 

a) Os resultados provisórios da classificação geral de cada prova serão 

publicados na página da Cronochip e/ou Prozis;  

b) Os atletas terão um prazo de 1 semana, após a sua publicação, para que se 

dirijam à Organização para os pedidos de correcção;  

c) Os pedidos de correcção devem ser efectuados através do envio de um 

correio electrónico para o endereço : geral.cronochip@gmail.com 

14.º Artigo- SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

a) É garantido um seguro de acidentes pessoais a todos os participantes, válido 

apenas para as situações decorrentes no evento. A organização não 

assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento em 

tempo oportuno para efectivar a participação ao seguro; 

b) No caso de activação do seguro o valor da franquia do seguro é pago pelo 

participante.  

 

15.º Artigo- INFORMAÇÕES DIVERSAS / TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Dada a natureza lúdica das actividades, espera-se que sejam cumpridas as regras 

de solidariedade para com todos os participantes de modo a contribuir para um 

convívio agradável e de apreciação da paisagem e natureza. 

a) Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática de 

esforços físicos; 

b) Ao se inscreverem, assumem que se sentem física e psicologicamente 

preparados para o esforço físico inerente à actividade em que vão participar, 

não sendo da responsabilidade da Organização, quaisquer acidentes que se 

venham a verificar antes e depois das actividades; 

c) É imprescindível beber em todos os abastecimentos e alimentar-se 

convenientemente;  

d)  Devido às características tão especiais da prova é recomendável a utilização 

de calçado e roupa adequada; 

e) O participante deverá ter em conta a necessidade de levar abastecimento 

líquido e sólido adicional pessoalmente; 

f) Os participantes serão responsáveis de todas as acções susceptíveis de 

produzir danos materiais, morais ou de saúde a si mesmos e/ou a terceiros;  

g) A organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente, 

negligência, roubo, assim como dos objectos e valores de cada participante; 

h) Os participantes ficam obrigados a auxiliar os acidentados;  



i) Por motivos de segurança, durante as actividades todos os participantes 

deverão manter-se exclusivamente no percurso oficial das mesmas e 

respeitar as regras de viação quando o percurso decorrer na estrada; 

j) Não são permitidos cancelamentos de inscrições sendo que a não 

participação após o pagamento implica a perda do valor pago; 

k) O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser usado à frente do 

atleta e de preferência à altura do peito, não é permitida qualquer alteração 

do dorsal sob pena de desclassificação; 

l) Pede-se a todos os participantes que respeitem as indicações dadas pela 

organização; 

m) Não abandonem lixo no percurso. Todo o participante que seja visto a 

deixar lixo no percurso terá uma penalização de 30 minutos na 

contagem final. 

n) Evitem andar sozinhos na montanha.  

 

17.º Artigo- CANCELAMENTO DO EVENTO 

 

a) No caso de, por motivos de força maior, não haver condições técnicas ou de 

segurança para a realização das actividades, a organização reserva o direito 

de cancelar ou transferir a mesma para outra data, medidas que serão 

tomadas no dia do evento; 

b) A organização poderá suspender as actividades por qualquer questão que 

coloque em risco a segurança dos participantes, bem como actos públicos, 

vandalismo e/ou força maior; 

c)  O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a factores externos à 

organização. Nesse caso a organização reserva-se no direito de nos 30 dias 

seguintes à data prevista para a realização do evento decidir e comunicar 

acerca das acções a serem tomadas resultantes do cancelamento;  

d) Caso o evento não se realize noutra data depois do cancelamento o valor das 

inscrições será devolvido. 

18.º Artigo – APOIO 

Será disponibilizado apoio por voluntários durante as actividades, bem como estará 

presente uma ambulância com respectiva equipa técnica que prestarão auxílio aos 

participantes, se necessário.  

 

19º Artigo- DIREITOS DE IMAGEM 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 

incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens e 



fotografias realizadas no evento, autorizando a sua reprodução em material 

publicitário e/ou outras peças comunicacionais de apoio.  

 

20.º Artigo – PROTECÇÃO DE DADOS 

Os dados dos participantes indicados no formulário de inscrição serão registados 

pela entidade organizadora para efeitos de processamento no evento 

nomeadamente, Seguradora, lista de inscritos, notícias e publicações.  

Todos os participantes podem exercer o seu direito de acesso, retificação ou 

anulação dos seus dados pessoais, enviando um e-mail para: 

trilhosocultos@gmail.com. 

 

 

21.º Artigo - DIVERSOS 

a) A organização reserva-se ao direito modificar o presente regulamento, sem 

aviso prévio, desde que a alteração respeite os princípios pelos quais se rege 

este evento. Do mesmo modo, que organização tem o direito de tomar 

decisões acerca de parâmetros não mencionados/omitidos deste 

regulamento.  

b) Este regulamento ainda pode ser alterado, cuja objetividade centra-se na 

atualização da informação.  

 

22.º Artigo - CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO 

Francisco Lopes – 918 503 109  

Afonso Graçoeiro – 914 491 676 

Vera Rocha – 910 700 449 (Inscrições) 

Página do Facebook: www.facebook.com/trilhosocultos/ 

Endereço eletrónico: trilhosocultos@gmail.com 
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Termo de Responsabilidade para participação de menores no IIº 

Trilhos Ocultos – Trail Longo e Curto e Caminhada. 

 

 

 

 

 

Eu, _________________________________________, portador do 

cartão de cidadão nº _____________, na qualidade de Representante 

Legal do menor, ________________________, portador do cartão de 

cidadão nº___________, declaro que autorizo o mesmo a participar no IIº 

Trilhos Ocultos – Trail Longo, Trail Curto ou Caminhada, a realizar no dia 

26 de Abril de 2020.  

Mais declaro ter tomado conhecimento dos riscos que podem advir da 

participação neste tipo de actividades, reconhecimento desde já que a 

Organização não poderá ser responsabilidade por qualquer acidente que 

ocorra durante o percurso. 

 

 

 

_________________, ____de ____________ 2020 

 

 

______________________________ 

(Assinatura do Representante) 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta declaração deve ser acompanhada, obrigatoriamente por cópia dos 

cartões de cidadão do menor e do seu representante legal.  

Autorização, juntamente com as cópias dos cartões de cidadão devem ser entregues 

aquando do levantamento dos dorsais. 

Dorsal Nº 

 


