
REGULAMENTO 

 

“I TRILHOS DE VIANA” 

 

0. Organização  

Associação Moradores da Cova, Leandro Freitas (Diretor Técnico), com o apoio da Camara 

Municipal de Viana do Castelo 

 

1. Condições de participação 

O “I TRILHOS DE VIANA” é uma prova de corrida de montanha que percorre trilhos, ribeiros e 

caminhos da montanha Sta Luzia. 

Tem passagem pela Fonte da Louçã, parque eólico Carreço-Outeiro, descida radical, aldeia S. 

Mamede e por locais de interesse histórico e cultural, tal como o Convento de S. Francisco do 

Monte. 

Esta 1ª edição contará com duas distâncias o Trail Longo 25km e Trail Curto e Caminhada 

15km, disponível a participantes com idade igual ou superior a 18 anos, nos 25km e 16 anos 

nos 15km/Caminhada. 

 

2. Inscrição regularizada 

A inscrição será feita em: www.prozis.com/trilhosdeviana 

Material incluído com inscrição: 

-Dorsal; 

- Seguro de acidentes pessoal; 

- Abastecimentos durante e no final das provas; 

- Prémio finisher; 

- Zona de descanso e duches; 

- Massagens 

- T-shirt técnica; 

 

3. 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. 

http://www.prozis.com/trilhosdeviana


Deve ter adquirido, antes do evento, 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 adversa tais como calor, nevoeiro ou 

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 atuar em caso de estar em causa a segurança e/ou 

integridade física do participante. 

Os atletas podem receber ajuda externa desde que não haja interferência com outro atleta, e 

que não interfira com a classificação da prova. 

 

4. 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.  

 

5. Regras de conduta desportiva 

O comportamento inadequado ou o recurso de linguagem ofensiva, a agressão verbal ou 

de qualquer espécie, em todas as modalidades, serão alvo de advertência, expulsão ou 

desqualificação. A prova será em open road, ou seja, todos os atletas terão que ter algum 

cuidado ao passar nos troços rodoviários.  

 

6. Prova 

LOCAL DE PARTIDA/META: 

- Sede da Associação Moradores da Cova, Rua da Unidade, 13 – Meadela – V. Castelo 

 

Os “I TRILHOS DE VIANA” partem da Rua da Unidade descendo até ao largo da Cova, subindo 

de seguida a Rua do Monte, entrando em trilhos e caminhos da montanha de S.ta luzia, 

percorrendo parque eólico Outeiro/Carreço e fazendo o seu regresso pela aldeia S. Mamede, 

com passagem pelas ruínas do Convento S Francisco do Monte e terminado na Rua da 

Unidade. 

 

7. Eventos 

O “I TRILHOS DE VIANA” será constituído por três eventos: 

Trail Longo - 25 Km e Trail Curto e Caminhada – 15 km; 



 

8. Horários / Calendário 

Dia 9 de Fevereiro (Sábado) 

15:00 – 21:00 - Abertura do secretariado 

Dia 10 de Fevereiro (Domingo) 

07:30 - Abertura do secretariado, entrega de dorsais 

08:45- Encerramento do secretariado 

09:00- Inicio do evento, com as partidas simultâneas do Trail Longo, Trail Curto e Caminhada.  

12:30- Cerimónia de entrega de prémios 

 

9. Logística. 

Secretariado: 

- Sede da Associação Moradores da Cova, Rua da Unidade, 13 – Meadela – V. Castelo 

Banhos: 

- Sede da Associação Moradores da Cova 

- Estádio Municipal Manuela Machado 

Entrega de prémios:  

- Recinto da Sede da Associação Moradores da Cova 

 

10. Classificações \ Postos de controlo 

O controlo de tempos será feito por:  www.prozis.com/trilhosdeviana 

 

11. Locais de abastecimento 

A organização não dará líquidos em copos sendo por isso necessário que o participante 

traga o seu próprio copo. 

O Trail Longo terá 4 abastecimentos sólidos/líquidos, aos 7km, 13km, 21km e final. 

O Trail Curto e Caminhada terá 3 abastecimento sólidos/líquidos, aos 7km, 11km e final. 

 

12. Material Obrigatório/Aconselhável 

Cada atleta deve ser responsável no material a transportar. 

 

http://www.prozis.com/trilhosdeviana


13. 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) 

•não leve o dorsal bem visível. 

•alteração do dorsal ou utilização de dorsal alheio (desqualificação) 

•ignore as indicações da organização  

•tenha alguma conduta antidesportiva  

 

14. Responsabilidades perante o atleta/participante (seguro). 

Todos os atletas deverão estar atentos e assistir ou alertar a organização sobre acidentes 

que aconteçam durante os eventos. 

Todos os atletas 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 mesmo e/ou a terceiros. A organização declina toda a 

responsabilidade em caso de acidente, negligência, roubo dos objetos e valores de cada 

participante. 

 

15. Preços das inscrições 

Até 15 Janeiro 

Trail Longo 25km – 16 euros 

Trail Curto 15km - 14 euros 

Caminhada - 10 euros 

Equipas c/ mais de 10 elementos, desconto 10% 

De 16 Janeiro a 31 Janeiro 

Trail Longo 25km - 18 euros 

Trail Curto 15km - 16 euros 

Caminhada - 10 euros 

31 JANEIRO – ENCERRAMENTO INSCRIÇÕES 

 

16. Categorias e Prémios 



A cerimónia de entrega de prémios será realizada junto à chegada, no recinto da Associação de 

Moradores da Cova, pelas 12H30. 

Nas provas terão os seguintes escalões etários e prémios: 

Trail Longo – 25KM 

Equipas – 1º, 2º, 3º 

Geral M/F – 1º, 2º, 3º 

Seniores M/F - 1º, 2º, 3º 

M/F 40 – 1º, 2º, 3º 

M/F 50 – 1º, 2º, 3º 

 

Trail Curto – 15KM 

Equipas – 1º, 2º, 3º 

Geral M/F – 1º, 2º, 3º 

Sub23 M/F – 1º, 2º e 3º 

Seniores M/F - 1º, 2º, 3º 

M/F 40 – 1º, 2º, 3º 

M/F 50 – 1º, 2º, 3º 

 

Caminhada – 15KM 

S/ Classificação 

Nota: Prémio por equipas é feito pela ordem de chegada dos 3 primeiros elementos de cada 

equipa. 

As classificações serão publicadas em: www.prozis.com/trilhosdeviana 

17 - Apoio e Emergência 

Haverá equipas de apoio, socorro e emergência, da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Viana do Castelo e GOBS. 

 

18 – Localização 

N  41.716908 

W -8813468 

 

18 - Casos omissos 

http://www.prozis.com/trilhosdeviana


Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela comissão organizadora, de cujas 
decisões não haverá recurso. O presente regulamento será alvo de atualizações sempre que se 
julgue necessário. 

 
Viana do Castelo, 31 de Outubro de 2018 


