
Os “Trilhos dos Avós” são uma iniciativa da SAMVIPAZ - Associação de Solidariedade 
Social, que através da sua organização, dará pleno cumprimento ao regulamento da 
prova e responderá por todos os detalhes da realização do evento. 

EVENTO 

·       Tipo de Prova: Trail de 15 Kms, Mini-Trail 10Kms e Caminhada de 
10  Kms de dificuldade média 

·       Data e Hora: 16 de Maio de 2020 com partida às 17.00 h 

·       Local do Secretariado, Partida e Chegada: Sede da Samvipaz, em Rua 
Professora Margarida Fernandes de Carvalho, 61- Ortigosa- Leiria 

·       Percurso 

 Tipo de Terreno: 90% de terra batida em caminhos agrícolas, vinhas, 
ribeiros e pinhais. Os restantes 10% serão zonas de transição com percurso 
em alcatrão. 

•  Distância do Trail: 15 Km 
o Total de Subida: 330 mts. 
o Total de Descida: 330 mts 
o

• Distância do Mini-Trail: 10 Km 
o Total de Subida: 200 mts. 
o Total de Descida: 200 mts 
o

o Distância da Caminhada: 10 Km 

INSCRIÇÕES E PERÍODOS DE INSCRIÇÃO: 

o   Aceitamos inscrições de 11 de Maio até ao dia da prova às 16.30 
Horas, mas apenas para a caminhada e estas inscrições não terão direito 
ao Kit de participação.       

No valor da inscrição está incluído: reforço alimentar, t-shirt técnica, banhos quentes, 
diploma de participação e refeição ligeira. 

EVENTO Até 01 de Maio (23:59) Entre 02 e 10 de Maio 
(23:59)

Trail Trilhos dos Avós 13€ 14€

Mini –Trail dos Avós 11€ 12€

Caminhada 9€ 10€



        Onde se inscrever: No site  

Pagamento das inscrições: As inscrições só serão válidas após pagamento por MB com 
os dados enviados por email 

1.  Documentos: No acto de inscrição, deve ser exibido ou enviado, cópia do 
documento de identificação. 

3.     Inscrição de Equipas: 

o   Devem ser compostas por 4 atletas no mínimo 

o   Dorsais das Equipas: Serão agrupados num só envelope, devendo ser 
indicado o nome do responsável pelo levantamento dos mesmos 

o   Bónus nas Inscrições: 

o   Equipas: Como incentivo as equipas receberão inscrições gratuitas em 
função do número de atletas inscritos na prova: a cada 10 inscrições 
pagas, a equipa tem direito a 1 inscrição gratuita. 

Idosos: Para atletas com idade igual ou superior a 65 anos, será concedido 
um desconto de 50% na taxa de inscrição 

4.     Factura: Nos termos da legislação em vigor a emissão de fatura deverá 
ser solicitada através do e-mail: trilhosdosavos@hotmail.com        

1. Participação: 
o Admite-se a participação de atletas de ambos os sexos, dentro dos 

escalões etários definidos. 

o   Ao inscreverem-se os participantes declaram que se encontram em 
condições clínicas e físicas para a participação na prova e que 
participarão por livre e espontânea vontade, isentando a Organização e 
Patrocinadores do evento de quaisquer responsabilidades por problemas 
de saúde ou físicos que eventualmente ocorram no decorrer do evento. 

o   Também se declaram conhecedores dos itens do regulamento com os 
quais concordaram plena e integralmente. 

1. A Samvipaz não se responsabiliza por qualquer acidente ou dano sofrido antes, 
durante ou após a realização da prova, apesar da mesma estar coberta por um 
seguro.   

10. Dúvidas: Os esclarecimentos sobre qualquer dúvida devem ser feitos 
através do email trilhosdosavos@hotmail.com ou pelo telemóvel 914195689 

11.  Seguro Desportivo: A organização obriga-se a contratualizar um Seguro 
Desportivo de acordo com o Decreto-Lei nº 10/2009 de 12 de Janeiro.  

o   Em caso de acidente, os sinistrados seguros pela apólice da prova, 
deverão apresentar este número de apólice, o nome da prova, data e 
hora da ocorrência.  

12.  Alteração e Cancelamento da Inscrição: Uma vez efetuada a inscrição, 
esta será intransferível, bem como não será devolvido o valor da taxa de 



inscrição, mesmo que os respetivos dados não tenham sido enviados para a 
Organização. 

13.  Autorização de Uso de Imagem: Os inscritos e respetivos responsáveis, ao 
realizarem a inscrição, concordam em ceder gratuitamente à Organização os seus 
nomes, imagem e "som de voz", com vista a fotografias, filmagens ou gravações, 
as quais tenham por objetivo promover a divulgação do evento assim como os 
seus resultados, sem limites de repetição e de tempo. 

LEVANTAMENTO DO KIT 

1.     Data: Véspera da Prova: das 18 h às 20 h 

           Dia da Prova: das 13h00 às 16h30                        

2.     Local: Secretariado da prova, localizado na sede da Samvipaz, em Rua 
Professora Margarida Fernandes de Carvalho, 61- Ortigosa.  

3.     Comprovativo: O kit será entregue mediante a apresentação do 
documento comprovativo da inscrição. 

4.     Confirmação das Informações: O atleta deverá conferir os dados de 
identificação que constam na confirmação da inscrição. Caso haja algum item 
incorrecto, deverá o atleta informar de imediato a Organização para esta 
proceder à correcção. Se não houver esse procedimento, a Organização não se 
responsabilizará por eventuais erros na informação quando da classificação final 
da prova. Não havendo nenhuma manifestação de divergência de dados, os 
resultados serão emitidos conforme os dados originais da inscrição, sem direito a 
recurso. 

DIA DA PROVA 

1.     Área de Concentração: Sede da Samvipaz, em Rua Professora Margarida 
Fernandes de Carvalho, nº 61, Ortigosa, Leiria  

2.     Identificação dos participantes: os inscritos devem estar uniformizados, 
com o dorsal da prova colocados na área frontal da t-shirt. 

 A PROVA 

1. Marcação do Percurso: 

  Haverá fitas de marcação de 50 em 50 metros e setas indicativas.    

2.     Horário da Partida:  

AS PROVAS TERÃO INÍCIO PELAS 17:00 
3.     Aquecimento: Quarenta e cinco minutos antes da partida haverá um 
período de aquecimento. 

4.     Controlo de tempos: 

ü  Será efectuado através do sistema electrónico da empresa Record 
Pessoal, existindo pontos de controlo ao longo do percurso. 

ü  O Júri da prova é da responsabilidade da Record Pessoal. Haverá 
juízes de partida e de chegada, que avisam, anotam e desclassificam 



atletas que violem as regras e não cumpram todo o percurso previamente 
estipulado   

5.     É rigorosamente proibido: 

o   O acompanhamento dos atletas por viaturas 

o   Qualquer tipo de ajuda externa aos participantes 

o   Conduta não desportiva 

o   Falhar a passagem pelos postos de controle 

1. Locais de abastecimento: A definir… 

4.     Postos de Controlo: Serão efectuados em locais a definir 

5.     Locais de passagem especiais: Informação a divulgar quando da 
publicação do percurso 

6.     Tempo Limite da prova: As provas terão uma duração máxima de 4 horas. 
Os atletas que se encontrem no percurso e pretendam continuar, fá-lo-ão sob a 
sua responsabilidade.    

7.     Segurança: A Organização mobilizará os recursos necessários para 
oferecer toda a assistência aos participantes no percurso da prova. 

o   Os atletas deverão observar e tomar precauções com os desníveis, 
obstáculos, buracos, etc. que o percurso apresente, uma vez que se trata 
de uma prova em que a maior parte do percurso será percorrido em 
caminhos agrícolas e carreiros. 

o   A organização garantirá a presença na prova dos Bombeiros 
Voluntários de Ortigosa. 

o   Todo o percurso tem cobertura para comunicações móveis 

o   Os locais mais difíceis ou problemáticos do percurso, estarão 
devidamente identificados e sinalizados 

o   Um elemento do Staff acompanhará o último atleta, garantindo assim 
o “fecho” do percurso. 

o   Os dorsais têm inscrito um número de telemóvel, que deve ser 
utilizado em caso de urgência.       

ESCALÕES TRILHOS: Trail Trilhos dos Avós 15 Km 

Escalões Anos

Sub 23 M / F 18 a 23

Seniores M/F 24 a 39

Veteranos M / F 40 40 a 49

Veteranos M/F 50 50 a 59



Nota: As idades acima indicadas dizem respeito ao dia da competição 

CLASSIFICAÇÃO 

1.     Os resultados vão sendo afixados conforme a chegada dos atletas 

2.     Qualquer contestação relativa aos resultados provisórios da prova 
divulgados logo após o evento deve ser reportada à Organização  

PRÉMIOS 

1.     Local da Entrega dos Prémios: 

      No local de partida na Sede da Samvipaz, em Rua Professora Margarida 
Fernandes de Carvalho, 61- Ortigosa- Leiria 

2. Prémios: 

3. Serão entregues prémios aos 3 primeiros de cada escalão no Trail Trilhos 
dos Avós. 

4. No Mini-Trail Trilhos dos Avós serão apenas atribuídos prémios aos 3 
primeiros classificados M/F 

5. Haverá prémio para as 3 primeiras equipas no Trail Trilhos dos Avós. 

Haverá também um prémio especial para a equipa com mais 
inscrições pagas no conjunto das três provas. 

o   Diploma: Todos os atletas que terminarem a prova, terão direito a 
diploma de participação, que será obtido através do site da prova.     

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.     A organização da prova, será elaborada de acordo com o Regulamento de 
Competições da Associação de Trail e Runnig de Portugal. 

2.     Os Trilhos dos Avós terão o apoio técnico e supervisão da Record Pessoal. 

3.     Publicação dos resultados online no prazo máximo de 2 horas após a 
chegada do último atleta. 

4.     Um esquema especial de trânsito e de segurança será montado na 
concentração e no percurso 

5.     Na página do Facebook da prova, os inscritos poderão consultar os 
resultados e conferir as fotos da prova 

6.     Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Organização 

Veteranos M 60 Mais de 60



SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS   

1.   Haverá estacionamento gratuito junto à partida/chegada  

2.   Aquecimento 30 minutos antes da prova por técnicos especializados  

3.   Banhos para os participantes, nas instalações do Grupo Desportivo de 
Santo Amaro, localizadas a 800 metros da chegada 

  INFORMAÇÕES 

§  Como chegar: 

o   De Leiria: Seguir pela EN 109 em direcção à Figueira de Foz. À 
entrada da localidade de Ortigosa, junto ao posto de combustível 
virar à esquerda e seguir as setas. 

o   Da Figueira da Foz: Seguir pela EN 109 em direcção a Leiria e à 
saída da localidade de Ortigosa, junto ao posto de combustível virar 
à direita e seguir as setas. 

o   Da A17: Ao entrar na rotunda à saída da Auto-Estrada, sair na 1ª 
saída e ao entrar na localidade de Ortigosa junto ao posto de 
combustível virar à esquerda e seguir as setas 

§  Locais a Visitar:  

§  Casa Museu D. Julinha em Ortigosa  

§  Fonte de Sto. Amaro 

§  Igreja Matriz de Ortigosa 

§  Miradouro da Igreja de Riba D’Aves 

§  Termas de Monte Real 

§  Base Aérea nº 5 

§  Praia da Vieira de Leiria 


