
Regulamento Trail solidário ADIB 2020 
 
 
 

Notas Prévias: 
 

● Este é um trail de cariz solidário a favor do ADIB, no entanto a 

organização pretende fazer um evento rigoroso. 

● Os BRABUS RUNNERS, equipa informal, está a colaborar com este 

evento de forma massiva e espera proporcionar uma experiência 

fantástica. A responsabilidade legal é do ADIB, Associação para o 

desenvolvimento integral de barrosas que tem sede na Rua Vilar e 

Samarim 4650-149 Idães/Barrosas/Felgueiras 

● Os participantes devem ter consciência ambiental, não deixando lixo 

no percurso. 

 
 

Condições de Participação 

 
● Inscrição regularizada: Apenas os/as atletas com inscrição regularizada 

participarão nas provas. 

● Dorsal: Os/as participantes têm impreterivelmente de usar o dorsal durante 

toda a prova. 

● Idade: Nas provas de trail apenas maiores de 18 anos poderão participar. Na 

caminhada poderão participar menores acompanhados pelos seus 

responsáveis legais. 

● Condição Física: O/A participante tem de ter consciência das dificuldades 

físicas e mentais que as provas de trail apresentam, devendo ser idóneo/a na 

escolha do percurso que mais se ajuste à sua condição física; 

 
 

As provas 

 
● Data: o evento será no dia 26 de Abril de 2020 

● Local: A partida e regresso ocorrerão na sede da ADIB, ou noutro local próximo 

que justifique alteração. A organização comunicará o local exato 

oportunamente. 

● Horários: os horários serão definidos, de forma exata dias antes da prova. 

Prevemos no entanto que o trail longo comece às 08:30, o trail curto às 09:15 

e caminhada às 9:00. 

● Secretariado: os horários do secretariado serão definidos até uma semana 

antes dos eventos. A localização é na sede do ADIB (Rua Vilar de Samarim 

4650-149 Idães/Barrosas) 

● As provas: haverá 2 provas e uma caminhada: Um trail longo com 

sensivelmente 25 quilómetros e 1400 metros de desnível positivo; Um trail 



curto de cerca de 15Km e 700 metros de desnível positivo e uma caminhada 

de aproximadamente 10 quilómetros. 

● Controlo de tempos: O controlo de tempos será efetuado por cronometragem 

eletrónica. A caminhada não tem controlo de tempos. 

● Postos de Controlo: Existirão postos de controlo durante as provas de trail. 

● Locais com trafego rodoviário: Os nossos trajetos evitarão ao máximo 

estradas com trânsito rodoviário, no entanto é inevitável passar em locais com 

trânsito, é por isso indispensável que os participantes cumpram as regras de 

trânsito. 

● Material Aconselhado: Aconselhamos Telemóvel, reservatório de líquidos  

(não facultaremos copos), manta térmica, corta-vento e impermeável em caso 

de chuva ou neve e apito. Este material pode ser decisivo em caso de alguém 

se sentir mal, de ter uma lesão séria, etc. Não facilitem! 

● Abastecimentos: As informações sobre abastecimentos serão divulgadas 

oportunamente. Previsivelmente, durante o percurso, o trail longo terá 2 

abastecimentos (sólidos e líquidos). O trail curto terá um abastecimento 

(sólidos e líquidos). No final dos eventos todas as provas terão abastecimentos 

em moldes a definir. A caminhada não tem abastecimentos. 

● Seguro: Todos os participantes do trail terão seguro de acordo com o 

normativo vigente. 

● Tempo Limite: O tempo limite será divulgado oportunamente. Previsivelmente 

o trail longo terá uma barreira horária de 6h30. O trail curto terá uma barreira 

horária de 4h30. A caminhada tem uma barreira horária de 3h00. A 

organização pode para garantir a segurança dos participantes. Convidar atletas 

a desistir se vislumbrar problemas de saúde nos participantes. 

● Desclassificações: Levamos muito a sério a verdade desportiva. Quem não 

cumprir o percurso integralmente é automaticamente desclassificado. A 

organização fará vários controlos intermédios, quem não 

evidenciar/apresentar os comprovativos que passou nos postos intermédios é 

desclassificado. Quem não se faça acompanhar do dorsal do início ao fim será 

desclassificado. A falta de auxílio a um/a atleta em dificuldades físicas é motivo 

de desclassificação. 

 
Categorias e prémios 

● Prémio finisher: Todos os atletas que terminem a prova terão direito a um 

premio finisher bem como outros brindes que a organização consiga 

disponibilizar. 

● Prémios monetários: Os 3 vencedores da Geral individual terão prémios 

financeiros. Oportunamente divulgaremos os valores. 

● Trofeus individuais: Existirão troféus para as seguintes categorias: primeiros 3 

classificados da Geral feminina e masculina, seniores femininos e masculinos, 

m40, m50 e m60 (femininos e masculinos). Por sénior entende-se atletas 

maiores de idade que na data do evento tenham menos de 40 anos. M40, M50 

são atletas cuja idade, respetivamente, se situe entre os 40 e 49 anos, entre os 

50 e 59 anos. M60 são todos os atletas com 60 ou mais anos. 



● Trofeus coletivos: Haverá troféus para as 3 melhores equipas. A forma de 

apurar as melhores equipas é a média de classificação dos 3 melhores atletas 

de cada equipa (masculinos ou femininos. 

● Entrega de prémios: à medida que os prémios forem ficando fechados a 

organização começará a entregar os prémios. 

 
Inscrições e alterações 

 
● Processo de Inscrição: As Inscrições são efetuadas através de link que estará 

no site da WWW.ADIB.COM.PT e em 

 https://www.facebook.com/BrabusRunners/ e que direciona os participantes 

para https://www.prozis.com/pt/pt/eventos-desportivos. 

 
● Valores e períodos de Inscrição: 

 

 
● Vagas: Para cada prova o limite de inscrições é de 250 vagas. 

● Alterações: Em momento algum há devolução do valor da inscrição. É possível 

alteração de dados dos dorsais até 18-04-2020. 

● Material incluído: Dorsal, Seguro de acidentes pessoais, banhos, prémio 

finisher, abastecimentos intermédios e final, outros brindes que a organização 

consiga disponibilizar. 

 
Localização do evento 

● O evento começa e acaba na sede social da ADIB, ou noutro local próximo. A 

organização divulgará a seu tempo o local exato, 

 
Apoio e Emergência 

● Aconselhamos todos os participantes a fazerem-se acompanhar do telemóvel, 

se alguma coisa de grave acontecer ligue imediatamente o 112. A organização 

disponibilizará pessoas durante os percursos. 

 
 

Casos omissos 
 

● Nos casos omissos será a organização a resolver nos termos que se mostrem 

necessários. 

http://www.adib.com.pt/
https://www.facebook.com/BrabusRunners/
https://www.prozis.com/pt/pt/eventos-desportivos

