
IV Trail da Ladeia - Frutorra  

Alvorge - Ansião 
 

 
Regulamento 

 

1. Apresentação da prova. 

O TRAIL DA LADEIA é uma prova de corrida de montanha que se realiza a 14 de 
Outubro de 2018 e que percorre trilhos e caminhos decorrendo na sua totalidade a norte 
do concelho de Ansião.  

O TRAIL DA LADEIA é organizado pelo CENTRO SOCIAL, CULTURAL E 
RECREATIVO DE ALVORGE ’, com a colaboração das instituições e entidades e 
algumas empresas locais regionais e nacionais e tem como objectivo promover a prática 
desportiva, convívio e divulgar o património, usos e costumes da região.  

O TRAIL DA LADEIA  será constituído por três eventos: 

● Trail Longo - 28Km (aproximadamente) 
● Trail Curto – 14km (aproximadamente) 
● Caminhada – 10km (aproximadamente) 

 
 
 

2. Inscrições 

A inscrição será feita através da plataforma Prozis: 

www.prozis.com/traildaladeia2018 

Inscrições encerram a 11 de Outubro 

http://www.prozis.com/traildaladeia2018


 

3. Condições de participação 

As modalidades de Trail Curto e Longo estão abertos a maiores de idade (15 anos). 
devendo os participantes menores fazer-se acompanhar pelo termo de responsabilidade, 
devidamente preenchido e assinado pelo tutor ou encarregado de educação; a Caminhada 
estará aberta a menores desde que acompanhados por uma pessoa adulta ou seu 
responsável. 

 

4. Condições físicas  

Para participar é indispensável: 

-estar consciente das distâncias e dificuldades específicas da corrida por trilhos e do 
desnível positivo e negativo das mesmas e de se encontrar adequadamente preparado 
fisicamente e mentalmente.  
-ter consciência das capacidades reais de autonomia em montanha que permita a gestão 
dos problemas que derivem deste tipo de provas.  
-estar ciente das condições ambientais e climatéricas adversas tais como calor, nevoeiro e 
chuva.  
-saber gerir os problemas físicos e mentais decorrentes de fadiga extrema, problemas 
digestivos, dores musculares e articulares, pequenas lesões, etc.  
-estar consciente que o trabalho da organização não é o de ajudar o corredor a gerir os 
seus problemas; sendo que a organização só irá actuar em caso de estar em causa a 
segurança e/ou integridade física do participante. 

 

5. Colocação do dorsal  

O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser usado à frente do atleta e de 
preferência à altura do peito ou como segunda hipótese em torno da cintura, desde que 
esteja sempre visível.  

 

6. Regras de conduta desportiva  

O comportamento inadequado ou o recurso de linguagem ofensiva, como recurso a 
agressão verbal ou de qualquer espécie, em todas as modalidades, serão alvo de 
advertência, expulsão ou desqualificação. 

 

 



7. Direitos de imagem 

A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza 

os organizadores da prova à gravação total ou parcial da sua participação na mesma, e 

pressupõe também a sua concordância para que a organização possa utilizar a imagem do 

atleta para a promoção e difusão da prova em todas as suas formas (rádio, imprensa 

escrita, vídeo, fotografia, internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.) 

A Associação pode ceder todos os direitos à sua exploração comercial e publicitária que 

considere oportuno executar, sem direito, por parte do atleta, a receber qualquer 

compensação económica. 

 

 

 

8. Trail 

 O Trail percorrerá cerca 28 KM (aproximadamente) cujo itinerário consistirá um misto de 
caminhos rurais e florestais, singletracks e zonas bastante técnicas e outras extremamente 
exigentes.  

(grafico em atualização) 

 9. Mini trail caminhada 

O mini Trail  percorrerá cerca 14 KM (aproximadamente) cujo itinerário consistirá um 
misto de caminhos rurais e florestais, singletracks e zonas bastante técnicas e 
extremamente exigentes. Os percursos serão orientado para norte, iniciando por zonas de 
extrema beleza por trilhos alucinantes. 

Caminhada: percorre grande parte do percurso de mini trail 

10. Marcações 

A marcação será com fita e/ou placas devidamente assinaladas. 

 

11. Programa/Horário (horários sujeitos a alterações) 

 
Dia 14 de Outubro  (Domingo): 

07h00 – Abertura do secretariado e entrega dos dorsais (sede da associação - jardim) 

09h00 - Partido do trail longo (28km) 



09h10 – Encerramento do secretariado 

09h15 - Aquecimento por profissional para o efeito 

09h30 – Partida do mini trail (14km) 

09h35 – Início Caminhada  

13h – Entrega de prémios (ou assim que seja possível) 

15h00 – Encerramento do TRAIL LADEIA (horários sujeitos a alterações)  

 

 

12. Estacionamento: 

Arruamentos junto à partida e vias adjacentes e outros parques a defenir. 

13. Massagens: 

Profissionais no local de chegada (physiogo) 

14. Tempo Limite  

O tempo limite para o Trail Longo será de 5h. O tempo limite de passagem na separação 
de percursos para o Trail Longo será de 2,30h (efectuado ao km 11sensivelmente ). O 
objectivo cinge-se a assegurar a integridade física e a segurança do atleta. Uma vez, 
ultrapassado o tempo, os atletas serão encaminhados para o percurso do Trail Curto. 

15.Metodologia de controle de tempos  

O controle de tempos será feito por OFFCHRONO. 

 

16. Postos de controle  

O controlo de passagem será feito pelos elementos da organização, em pontos 
estrategicamente escolhidos, por forma a tornar a vertente classificativa justa e adequada 
à realidade. 

17. Locais de abastecimento  

O Trail Longo terá 2 sólidos/líquidos ( e outros a designar) e vários postos com líquidos 
durante os percursos. 



O Trail Curto terá 1 abastecimento com  sólidos/liquidos e vários postos com líquidos 
durante o percurso. 

A caminhada terá 1 abastecimentos sólido/liquido e vários postos com líquidos durante o 
percurso. 

No final, os participantes do Trail recuperarão do esforço com 1 abastecimento de 
líquidos e de sólidos (caldo verde, febras, pão bebidas etc). 

 

18. Material aconselhável 

Material aconselhável: apito, telemóvel, gps, bastões, água, calçado adequado. 

 

19. Informação sobre passagem de locais com tráfego rodoviário  

A prova será em open road , ou seja, todos os atletas terão que ter algum cuidado ao 
passar nos troços rodoviários; salientamos que a organização terá colaboradores nos 
cruzamentos/entroncamentos e noutros locais onde a sua presença seja considerada 
necessária. 

Os atletas deverão ter sempre presente as regras de trânsito em vigor. 

20. Penalizações / desclassificações  

Será penalizado ou desqualificado todo aquele que: 

não complete a totalidade do percurso (desqualificado) 

● deteriore ou suje o meio por onde passe (desqualificado) 
● alteração do dorsal ou utilização de dorsal alheio (desqualificação) 
● tenha alguma conduta anti-desportiva (desqualificado)  

21. Responsabilidades perante o atleta/participante  

Todos os atletas deverão estar atentos e assistir ou alertar a organização sobre acidentes 
que aconteçam durante os eventos... 

22. Seguro desportivo  

Todos os atletas serão cobertos por seguro de acidentes pessoal.Os participantes serão 
responsáveis de todas as ações susceptíveis de produzir danos materiais, morais ou de saúde a si 
mesmo e/ou a terceiros. A organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente, 
negligência, roubo dos objetos e valores de cada participante. 



23. Preços Trail Longo 28km - 8 euros até dia 31 de Agosto 

10 euros de 01SET  até 24 de Setembro 

12 euros a partir de25 de Setembro 

Trail Curto 12km - 8 euros até dia 31 de Agosto 

10 euros de 01SET  até 24 de Setembro 

12 euros a partir de25 de Setembro 

Caminhada 12km – 8 euros até dia 31 de Agosto 

10 euros de 01SET  até 24 de Setembro 

12 euros a partir de25 de Setembro 

NAO SERAO ACEITES INSCRIÇÕES NEM PAGAMENTOS NO DIA DO EVENTO 

 

24. Devolução do valor de inscrição  

Em momento nenhum a inscrição será devolvida caso o atleta desista da prova, a 
qualquer tempo. Outros motivos poderão ser válidos após análise individual dos 
casos/motivos. 

25. Material incluído com a inscrição 

●  Dorsal  
● Seguro de acidentes 
● Abastecimentos (durante e no final da corrida) 
● T-shirt técnica microperfurada alusiva ao evento*  

● Almoço (Porco no espeto) 

● Premio finisher 

(poderão existir outras lembranças para além das publicadas) 

 
26. Serviços disponibilizados no Paddock 

● Zona de descanso massagens, avaliação médica  e música ambiente, serviço de  bar 



 

 

 

 

 

 

 

 

27. Prémios 

1º Classificado à geral ganha um presunto!(só no percurso de Trail) 

Geral 

Geral masculino 

Geral feminino 

Sub23 - até 22 anos 

Sen - 23 anos até 34 anos 

M35 - 35 até 39 anos 

M40 - 40 até 44 anos 

M45 - 45 até 49 anos 

M50 - 50 até 59 anos 

M60 - a partir de 60 anos 
 

*igual para masculino e feminino 

  
 

Troféu para as 3 equipas com mais participantes 



 * (poderá existir outras lembranças/prêmios para além dos publicados) 
Este regulamento ainda pode ser alterado, cuja objectividade centra-se na atualização da 
informação. 


