
Regulamento 

Cork Trail 

Running 2020 

 
 

 

 

 

 

 

Coruche, 18 Abril 2020 



 REGULAMENTO CORK TRAIL RUNNING – ERRA / CORUCHE – 18 DE ABRIL 2020 

 

 2 

 

1. Condições de participação  

A organização do evento tem como principais objetivos promover o Trail Running nos Trilhos do concelho 

de Coruche, assim como a divulgação deste concelho como Capital Mundial da Cortiça.  

Adicionalmente, será também promovido o Montado de Sobro como palco de caraterísticas ótimas para 

este desporto e de todas as outras atividades em contacto com a Natureza.  

 

1.1. Idade de participação nas diferentes provas 

A participação no Trail Longo, Trail Curto e Caminhada é aberta a todas as pessoas que tenham uma idade 

igual ou superior a 14 anos na data da realização do evento (18 de Abril 2020).  

O Cork Kids destina-se a jovens com idades entre os 6 e os 13 anos.  

 

1.2. Inscrição regularizada  

A inscrição pressupõe a aceitação integral do regulamento da prova.  

A inscrição será formalizada através do preenchimento completo de um formulário online, disponível em 

www.prozis.com/corktrail2020. 

Após o preenchimento do formulário os participantes recebem uma referência multibanco para 

efetuarem o pagamento do valor da inscrição. O prazo para pagamento é de 3 dias.  

O período de inscrições termina no dia 11 de Abril de 2020 ou quando atingido o número limite de 600 

inscrições (300 Trail Longo + 300 Trail Curto). A caminhada tem um limite de 100 inscritos. 

Após o número máximo referido ser atingido é elaborada uma lista de espera. Caso existam desistências 

será comunicado ao interessado que ocupará a vaga após a receção do pagamento. Não haverá direito a 

devoluções do valor do pagamento da inscrição, exceto se a prova for anulada previamente por motivos 

alheios à Organização ou se existir ocupação da vaga após atingido o limite de inscritos.  

 

1.3. Condições físicas  

Todos os participantes devem apresentar uma condição física adaptada à distância em que se inscrevem. 

O percurso será constituído por zonas rápidas que alternam com zonas de Trilhos bastante técnicos e 

outros locais com um desnível acentuado.  

 

1.4. Definição possibilidade ajuda externa  

Existirão elementos da organização que efetuarão o percurso completo na retaguarda da prova de modo 

a garantir a ajuda necessária a todos os atletas que necessitem. Além disso, existirá apoio de Bombeiros 

em locais estratégicos da prova.  

Notas adicionais sobre as regras de apoio externo a atletas:  
• A passagem nos Pontos de Controlos ou Abastecimentos é obrigatória mesmo que o participante 

não pretenda qualquer tipo de apoio; 

• Não é permitido ser acompanhado durante a totalidade ou parte da prova por pessoa(s) não 
inscrita(s). 

 
 

http://www.prozis.com/corktrail2020
http://www.prozis.com/corktrail2020
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1.5. Colocação dorsal  

O dorsal entregue a cada um dos participantes de acordo com a apresentação da sua identificação deverá 

ser transportado na parte da frente do concorrente (peito ou abdómen). Este dorsal não poderá ser 

dobrado ou cortado.  

É obrigatório o uso do dorsal na frente da camisola (assim evita-se erros de leitura dos chips) 

 

1.6. Regras conduta desportiva  

Durante o evento, o fair-play deve ser um dos aspetos que deve reinar entre todos os intervenientes: 

participantes, organização, voluntários e espectadores.  

O respeito pela natureza, pelo espeço envolvente e por todos os recursos materiais e humanos do evento, 

deve ser um aspeto intrínseco a todos os elementos do evento.  

 

2. Prova  

2.1. Apresentação da prova(s) / Organização  

O Cork Trail regressa no dia 18 de Abril numa Sunset Edition, levando pelo sétimo ano consecutivo a festa 

do Trail aos Trilhos de constante sobe e desce existentes na localidade de Erra, no concelho de Coruche. 

São esses Trilhos desafiantes e paisagens deslumbrantes, que constituem o palco perfeito para um dia 

perfeito a praticar desporto em contacto com a natureza na Capital Mundial da Cortiça. 

Por entre o montado e as áreas de pinhal, surgem trilhos caracterizados por uma beleza natural impar 

que recebem todos os participantes ao longo do percurso, da mesma forma acolhedora que a organização 

o procura fazer antes e depois da prova na zona da chegada. 

Num concelho considerado Capital Mundial da Cortiça, o montado assume um papel importante na 

paisagem natural existente ao longo do percurso deste evento. 

A prova tem quatro percursos diferentes: Trail Longo (21km), Mini-Trail (13km) e Caminhada (7km). Conta 

também com o Cork Kids para os participantes mais jovens. 

A organização continua a cargo do Coruche Outdoor Adventure Club, com o apoio da Câmara Municipal 

de Coruche, União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra e outras associações da região.  
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2.2. Programa / Horário  
Programa detalhado do evento:  
 
17 de Abril  
14h 00m - Abertura do Secretariado e Levantamento de Dorsais em Vila Nova da Erra (Coruche) 
17h 00m – Partida do Trail Curto  
17h 10m – Partida do Trail Longo 
17h 20m – Partida da Caminhada 
19h 30m – Partida Cork Kids Trail 
20h 30m – Entrega de Prémios 
 
(Como prémio de Finisher a organização oferece um prémio e à semelhança das edições anteriores algo 
Tradicional do Ribatejo - Refeição ligeira e bebidas da região (há possibilidade dos participantes 
escolherem refeição vegetariana)); 
 
2.3. Distância e altimetria  
Resumo das distâncias do evento:  

• Trail Longo – 21km (750 D+);  

• Trail Curto – 13km; (450 D+) 

• Caminhada 7 km – a caminhada está marcada com fitas e cada participante segue o seu ritmo;  

• Cork Kids – Circuito de 400m. 
 
As informações sobre a altimetria estão disponíveis no site oficial do evento (http://corktrail.coac.pt/ ) na 
secção relativa ao percurso.  

http://corktrail.coac.pt/
http://corktrail.coac.pt/
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2.4. Mapa/ Perfil altimétrico/ descrição percurso  

O Cork Trail Running 2020 terá partida e chegada junto a Vila Nova da Erra (Coruche). 

A organização marcará o percurso com fitas sinalizadoras (brancas/vermelhas e laranjas), placas amarelas 

e marcas no pavimento ou outros suportes apropriados.  

É obrigatório seguir os caminhos balizados sem atalhos. Caso deixem de ver sinalização durante +/- 150 

metros, os atletas deverão voltar para trás até encontrar novamente as respetivas fitas.  

 

Algumas fotos que ilustram o percurso da prova podem ser encontradas no link:  

https://plus.google.com/photos/101860620976416004827/albums/5968910431119414561  

 

 

Gráfico de altimetria – Trail Longo: 

 
Gráfico de altimetria – Trail Curto 13km: 

 

https://plus.google.com/photos/101860620976416004827/albums/5968910431119414561
https://plus.google.com/photos/101860620976416004827/albums/5968910431119414561
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Gráfico de altimetria - Caminhada: 

 
 

Todas as restantes informações serão publicadas no site do evento.  

 

2.5. Tempo limite 

Tempo limite para realização dos diferentes percursos:  

• Trail Longo (21km) :  4h 00m;  

• Trail Curto (13km):  3h 00m;  

• Caminhada (7km):  2h 00m.  

 

Não será permitido aos atletas continuarem a sua prova após este tempo limite.  

 

2.6. Metodologia de controlo de tempos  

Será utilizado um sistema de controlo eletrónico (chips).  

A classificação final estabelece-se pela Ordem de Chegada à Meta de cada concorrente. E os resultados 

serão apresentados com indicação do tempo global de prova.  

 

2.7. Postos de controlo  

Existirão os seguintes Postos de Controlo (PC) ao longo do percurso:  

• Trail Longo: 5,5km, 13km e 17,5Km;  

• Trail Curto: 5km e 9,5Km.  

 

É obrigatória a passagem dos concorrentes pelos postos de controlo que se situem no seu percurso. 

Nesses postos será registada a passagem dos atletas e certificada a sua continuidade em prova.  

Para além dos PC que a organização divulga, haverá outros pontos de controlo ao longo do percurso cuja 

localização não será comunicada aos participantes. A não passagem dos concorrentes por todos estes 

postos implica a desclassificação.  
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2.8. Locais dos abastecimentos  

Lista dos abastecimentos existentes. 

• Trail Longo e Estafetas 21km: 5,5km, 12,5km, 18km; 

• Trail Curto: 5km, 9,5km; 

• Caminhada: 4km. 

 

Devido às condições atmosféricas ou outra situação a organização poderá ainda alterar estas localizações 

para melhor fornecer o devido apoio aos participantes.  

 

2.9. Material obrigatório/ verificações de material  

Não existirá validação de material, nem material obrigatório. No entanto, existe o seguinte material 

recomendado: 

• Recipiente para hidratação;  

• Telemóvel;  

• Impermeável; 

• Frontal para o Trail Longo de 21km. 

Os abastecimentos líquidos não serão fornecidos através de garrafas nem de copos plásticos. Cada atleta 

é responsável por levar consigo o (s) recipiente (s) que julguem mais adequado (s) para a sua hidratação.  

 

2.10. Informação sobre passagem de locais com trafego rodoviário ou ferroviário  

Existem alguns locais de passagem em zonas com trânsito, os participantes devem ter em consideração a 

circulação automóvel em vias onde a mesma seja possível. Deste modo devem ser cumpridas todas as 

normas aplicáveis aos peões.  

 

 

2.11. Penalizações/ desclassificações  

Os participantes que não cumprirem as normas constantes no regulamento serão impedidos de participar. 

Caso a infração ocorra durante a prova serão desclassificados.  

Todos os participantes cuja passagem pelos pontos de controlo não seja devidamente validada pela 

organização, serão desclassificados. 

 

2.12. Responsabilidades perante o atleta/ participante  

A inscrição só é considerada válida após a organização receber o pagamento da mesma.  

 

2.13. Seguro desportivo  

Será subscrito um Seguro por participante de acordo com a lei em vigor.  

 

3. Inscrições  

3.1. Processo inscrição (local, pagina web, transferência bancária)  

A inscrição será formalizada através do preenchimento completo de um formulário online disponível em 

www.prozis.com/corktrail2020 e do pagamento usando a referência multibando enviada pela organização.  

http://www.prozis.com/corktrail2020
http://www.prozis.com/corktrail2020
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O prazo para inscrições termina no dia 11 de Abril 2020 ou quando atingido o limite anunciado abaixo. 

Após atingir-se o número máximo referido elabora-se uma lista de espera. Caso existam desistências será 

comunicado ao interessado que ocupará a vaga após a receção do pagamento.  
Número limite de inscrições: 600 = Trail Longo + Estafetas + Trail Curto. 
 

Todas as dúvidas relativas às inscrições devem ser tratadas através do e-mail corktrail@gmail.com.  

 

3.2. Valores e períodos de inscrição  

 

Resumo dos valores de inscrição nos vários prazos: 

 

Das 0h 00m de 23 Dezembro de 2020 às 24h do dia 25 de Dezembro (se escolher c/ t-shirt técnica o valor 

da inscrição aumenta 3€ por pessoa): 

• Trail Longo - 5 € 

• Trail Curto – 5 € 

• Caminhada - 4 € 

Até 31 de Janeiro 2020 (se escolher c/ t-shirt técnica o valor da inscrição aumenta 3€ por pessoa): 

• Trail Longo - 11 € 

• Trail Curto – 10 € 

• Caminhada - 5 € 

De 1 de Fevereiro a 31 de Março 2020 (se escolher c/ t-shirt técnica o valor da inscrição aumenta 3€ por 

pessoa): 

• Trail Longo - 12 € 

• Trail Curto - 11 € 

• Caminhada – 6 € 

De 1 de Abril a 11 de Abril 2020 (se escolher c/ t-shirt técnica o valor da inscrição aumenta 3€ por pessoa): 

• Trail Longo - 14 € 

• Trail Curto - 13 € 

• Caminhada – 7 € 

 

 

3.3. Condições devolução do valor de inscrição  

Não existe direito a devoluções do valor do pagamento da inscrição exceto se a prova for anulada 

previamente por motivos alheias à Organização ou se for atingido o limite máximo de inscritos e existir 

necessidade de ocupação de vagas por desistência.  

Os dorsais serão entregues individualmente ou em grupo desde que seja apresentado o CC/BI dos 

participantes no momento de recolha dos mesmos.  

 

3.4. Material incluído com a inscrição  

No valor da inscrição para os percursos de Trail, Trail Curto e caminhada, está incluído: 

• Prémios para os 3 primeiros classificados de cada escalão e os 5 primeiros da Geral Masculina e 

Feminina; 

mailto:corktrail@gmail.com
mailto:corktrail@gmail.com
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• Prémios para as três (3) primeiras equipas Masculinas e Femininas do Trail e Trail Curto, 
considerando os três (3) primeiros atletas independentemente escalão;  

• Prémios e Lembranças para as 5 equipas com mais inscritos na soma do Trail e Trail Curto; 

• Prémio de Finisher; 

• Prémio de Finisher com Tradições do Ribatejo: Refeição ligeira e bebidas da região (há 

possibilidade dos participantes escolherem refeição vegetariana); 

• Abastecimentos sólidos e líquidos; 

• Dorsal com chip descartável (não existe para a Caminhada e Cork Kids); 

• Seguro de acidentes pessoal; 

• Banhos; 

• Cronometragem eletrónica com colocação de tempos online logo que o evento finalize (não existe 

para a Caminhada e Cork Kids); 

• Classificações disponíveis online conforme os participantes vão cruzando a meta (não existe para 

a Caminhada e Cork Kids); 

• É obrigatório o uso do dorsal na frente da camisola (assim evita-se erros de leitura dos chips). 

 

NOTA: no caso da caminhada não existe: cronometragem, chip descartável, nem prémios. 

 

A organização irá indicar no site da prova locais recomendados para Almoço, caso os participantes 

pretendam almoçar perto da zona da prova.  

 

 

3.5. Secretariado da prova/ horários e locais  

Disponível na tarde do evento. Não será possível levantar dorsais após as 16h 30m no dia do evento. 

 

3.6. Serviços disponibilizados (transporte, massagem, duche, etc)  

Existem banhos disponíveis para todos os participantes junto à chegada do evento.  

 

4. Categorias e Prémios  

 

4.1. Escalões de Participação  

Considerem-se os escalões de participação no Cork Trail Running 2020 os escalões abaixo indicados. Estes 

são comuns ao Trail Longo e ao Trail Curto. Os escalões da Estafetas 21km são apresentados à parte. Na 

Caminhada não existem escalões, nem classificação. 
 

Escalões Masculinos e Femininos: 

•M/F Jovem – 14 a 17 anos (só Trail Curto) 

•M/F Júnior – 18 a 19 anos; 

•M/F Sub 23 –  20 a 22 anos; 

•Seniores M/F: 23 aos 34 anos; 

•Veteranos M/F35: 35 aos 39 anos; 

•Veteranos M/F40: 40 aos 44 anos; 
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•Veteranos M/F45: 45 aos 49 anos; 

•Veteranos M/F50: 50 aos 54 anos; 

•Veteranos M/F55: 55 aos 59 anos; 

•Veteranos M/F60: mais de 60 anos. 
 

4.2. Prémios  

4.2.1 Prémios Classificação Geral e Colectiva  

 

Prémios Coletivos 

• Prémios para as três (3) primeiras equipas Masculinas do Trail e Trail Curto, considerando os três 

(3) primeiros atletas Masculinos independentemente do escalão; 

• Prémios para as três (3) primeiras equipas Femininas do Trail e Trail Curto, considerando os três 
(3) primeiras atletas femininas independentemente do escalão;  

• Prémios e Lembranças para as 5 equipas com mais inscritos na soma do Trail Longo e Trail Curto; 

Prémios Individuais 

• Prémios para os 3 primeiros classificados de cada escalão; 

• Prémios para os 5 primeiros classificados da Geral Masculina e Geral Feminina; 

• Prémios para as 3 primeiras estafetas de cada escalão; 

 

Outras lembranças: 

Descritas na secção - 3.4. Material incluído com a inscrição  

 

5. Informações  

5.1. Como chegar 

Localização do Centro do Evento está localizado em Vila Nova da Erra, a uma distância de 7km da Vila de 

Coruche. Existirão placas a partir de Coruche a indicar a localização exata do Centro do Evento. 

https://goo.gl/maps/vj7PQi6Gxu22 

 

5.2. Onde ficar  

A organização irá disponibilizar Solo Duro para todos os atletas que o solicitem (deve ser enviada a 

solicitação por e-mail).  

Todos os outros locais para alojamento perto da área do evento podem ser consultados no link abaixo:  

http://www.corucheinspiraturismo.pt/Catalogs/ListEntities.aspx?category=26&m=a30  

 

5.3. Locais a visitar  

O Portal “Coruche Inspira” apresenta uma listagem dos principais locais a visitar no concelho de Coruche. 

Link: http://www.corucheinspiraturismo.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=6cb63fe7-5b8b-446f-

b228-86e2a062ba69&m=a32  

 

https://goo.gl/maps/vj7PQi6Gxu22
https://goo.gl/maps/vj7PQi6Gxu22
http://www.corucheinspiraturismo.pt/Catalogs/ListEntities.aspx?category=26&m=a30
http://www.corucheinspiraturismo.pt/Catalogs/ListEntities.aspx?category=26&m=a30
http://www.corucheinspiraturismo.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=6cb63fe7-5b8b-446f-b228-86e2a062ba69&m=a32%20
http://www.corucheinspiraturismo.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=6cb63fe7-5b8b-446f-b228-86e2a062ba69&m=a32%20
http://www.corucheinspiraturismo.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=6cb63fe7-5b8b-446f-b228-86e2a062ba69&m=a32%20
http://www.corucheinspiraturismo.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=6cb63fe7-5b8b-446f-b228-86e2a062ba69&m=a32%20
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6. Responsabilidade  

Todos os participantes serão cobertos por seguro de acidentes pessoal. Os participantes serão 

responsáveis de todas as ações suscetíveis de produzir danos materiais, morais ou de saúde a si mesmos 

e/ou a terceiros. A organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente, negligência, roubo, 

assim como dos objetos e valores de cada participante.  

 

7. Casos Omissos  

Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela comissão organizadora do evento.  

 

8. Contactos  

Todas as questões ou sugestões sobre o Regulamento ou o Evento no Geral podem ser enviadas para 

corktrail@gmail.com  

mailto:corktrail@gmail.com
mailto:corktrail@gmail.com

