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REGULAMENTO 
 

O II Trail A.C.R “Os Marretinhas” – Encosta com História será realizado no 

dia 1 de maio de 2019 (feriado), 

em Mire de Tibães/Padim da 

Graça, concelho e distrito de 

Braga, independentemente das 

condições climatéricas desse 

dia, desde que a organização 

entenda que as mesmas não 

ofereceram risco para os 

participantes.  

Será constituído por um 

trail de carácter competitivo, 

com as seguintes destinções: 

 Trail curto – 10 kms 

 Trail médio – 16 Kms 
 Caminhada/Mini trail - aproximadamente 7 Kms. 

É uma Organização da A.C.R “Os Marretinhas”, com o apoio de várias outras 

entidades.  

As provas de carácter competitivo percorrem caminhos e trilhos dentro da 

cerca Conventual do Mosteiro de Tibães e encostas envolventes, com início/fim no 

terreiro do Mosteiro de Tibães.  

O trail médio terá a distância de aproximadamente 16 Kms, 

e o trail curto de cerca de 10 kms. 
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A Caminhada terá a distância de aproximadamente 7 Kms. A partida será às 

9h30, em box separada do Trail. Os participantes da caminhada, devem dar direito de 

passagem aos atletas que participem no trail. 

Se a Organização o entender, e a segurança dos participantes o justificar, 

poderão ser alterados os percursos e as distâncias previamente estabelecidos, sendo 

todas as alterações devidamente comunicadas antes da realização do evento.  

Os participantes devem estar devidamente preparados, equipados e aptos a 

participar na prova que escolherem com pelo menos 30minutos de antecedência.  

Existirá controlo na partida do trail, que abrirá 30 minutos antes do inicio da 

prova e encerrará 10 minutos antes da partida.  
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO II Trail A.C.R “Os Marretinhas” – Encostas 
com História " 

 
Para participar é indispensável:  
- O atleta ter 18 anos de idade e gozarem de boa saúde, sendo aconselhável que os 

participantes atestem a sua condição física pelas vias médicas adequadas;  

- Estar consciente das distâncias e dificuldades específicas da corrida por trilhos, 

consciente do desnível positivo e negativo das mesmas e de se encontrar 

adequadamente preparado física e mentalmente;  

- Ter adquirido, antes do evento, uma capacidade real de autonomia que permita a 

gestão dos problemas que derivem deste tipo de prova. 

.  

REGRAS GERAIS DO EVENTO  
1. O ato de inscrição pressupõe a total aceitação das regras aqui estabelecidas.  

2. Cada atleta é responsável pela sua hidratação, sendo que a Organização apoia com 

a disponibilização de água e sólidos, no abastecimento, para enchimento dos 

recipientes transportados pelos atletas (ver abastecimentos).  

3. INSCRIÇÕES E TAXAS  
Até 22 de abril de 2019:  
Trail médio – 12,50 €  
Trail curto – 10,00 € 
Caminhada – 2, 00 € +  bem alimentar 
As inscrições devem ser feitas de acordo com os prazos indicados (prazo limite: 

24h00, do dia 22 de abril de 2019) e através de formulário específico, disponível: 

www.prozis.com/trailmarretinhas2019  

 

A veracidade dos dados fornecidos, no ato de inscrição, é da responsabilidade dos 

participantes, inclusive para efeitos de Seguro.  

O valor de inscrição no trail, inclui o direito a: Frontal personalizado, seguro de 

acidentes pessoais e responsabilidade civil, Abastecimentos, Prémios para os 3 

primeiros classicados + voucher brinde (Homens/Mulheres), reforço alimentar 

sólido/líquido e lembrança de participação. 

 

O valor de inscrição na caminhada, inclui o direito a: Frontal personalizado e 

lembrança de participação. 
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CONDIÇÕES PARA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO  
- O reembolso pode ser solicitado quando um participante tiver comprovadamente um 

impedimento para fazer a sua prova, desde que o mesmo esteja associado a um 

acidente ou a uma doença diagnosticada após a sua inscrição no evento.  

- O cancelamento deve ser solicitado por correio eletrónico para 

info.acrmarretinhas@gmail.com. A esse pedido terá de ser anexado o atestado 
médico.  

- Não serão aceites cancelamentos por telefone.  

 

NÚMERO LIMITE DE PARTICIPANTES  
Trail médio – 200 participantes 
Trail curto – 300 participantes 

CAMINHADA – limitada a 150 participantes  
NOTA: Os números limite de participantes poderão ser alterados se a Organização 

assim o entender.  

 

SECRETARIADO  
O secretariado funcionará na Sede da A.C.R “Os Marretinhas” nos dias 26 de abril 

(sábado), das 10h00 às 18h00 e das 20h00 às 23h00 e 27 de abril (domingo) das 

10h00 às 14h00 e no dia do evento (feriado) a partir das 8h00 da manhã (Mosteiro de 

Tibães). O Levantamento dos frontais, etc… poderá ser também levantado na Loja da 

BragaExplora, na Rua de Janes em Braga em data a comunicar. 

 
CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS  
Na prova “II Trail A.C.R “Os Marretinhas” – Encostas com História” haverá troféus 

para os 3 primeiros classificados da classificação geral (femininos e masculinos). 

 

ENTREGA DE PRÉMIOS  
A entrega de prémios será feita após o termo do evento. 

Nas situações de não comparência, os atletas premiados poderão nomear um 

representante para receber o prémio.   

Os participantes que não possam comparecer à entrega de prémios, se não se fizerem 

representar por uma outra pessoa, perderão o direito ao mesmo.  
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CRONOMETRAGEM  
A Cronometragem será realizada de forma contínua, iniciando com o sinal de partida 

e, para efeitos de classificação, terminará quando o atleta passar a linha de meta., 

havendo postos de controlo no percurso. 
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MATERIAL A TRANSPORTAR PELOS PARTICIPANTES DURANTE A PROVA 

- Recipiente para enchimento de líquidos nos locais de abastecimento (copo ou 

recipiente similar)  

- Alfinetes para frontal ou porta frontal  

 
TEMPO LIMITE (09h30 às 12.30 h):  
Os participantes na prova “II Trail A.C.R “Os Marretinhas” – Encostas com 
História” deverão fazer o percurso no tempo máximo de 3.00 horas.  

Haverá barreira horária no abastecimento. A barreira horária foi calculada para permitir 

que os participantes alcancem a linha da meta no tempo limite de 3.00 horas, 

contabilizando já as possíveis paragens (abastecimento, descanso, etc.).  

Para serem autorizados a continuar em prova, os atletas devem chegar e sair do 

Posto de Abastecimento/Controlo antes do seu encerramento, caso contrário serão 

impedidos de prosseguir e, consequentemente, desclassificados.  

Qualquer participante excluído da prova e que deseje continuar, só poderá fazê-lo 

entregando o seu frontal, prosseguindo depois por sua inteira responsabilidade e em 

completa autonomia.  

 

ABASTECIMENTOS (semi-auto-suficiência de líquidos)  

A Organização encarrega-se de fornecer os líquidos no posto de abastecimento e 

outros locais caso a meteorologia assim o justifique, não fornecendo recipientes para a 

ingestão dos mesmos.  

Os atletas deverão transportar consigo um copo ou recipiente similar para que 
possam abastecer nos locais proporcionados pela Organização.  
Só é permitida ajuda externa aos atleta nos postos de abastecimento.  

 
LOCAIS DOS ABASTECIMENTOS (para além do abastecimento final)  

Km 5 e Km 10 – Sólidos e Líquidos  
 

POSTOS DE CONTROLO  
A marcação do percurso é da responsabilidade da Organização, devendo os atletas 

respeitá-lo ao longo de toda a prova, sendo expressamente proibido optar por atalhos. 

Ao longo do percurso existirão vários postos de controlo, em locais que poderão ou 

não ser comunicados aos atletas. Se houver necessidade disso, os atletas deverão 
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parar a fim de ser registado o seu frontal nos postos de controlo. Os atletas devem 

respeitar a ordem de chegada ao controlo.  
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RISCOS  
O participante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas 

consequências decorrentes da participação na prova, sejam eles danos morais, 

físicos, materiais ou de qualquer natureza. Fica a Organização, bem como qualquer 

dos envolvidos na organização do evento, isentos de responsabilidade. A inscrição 

nas provas implicará total aceitação do presente Regulamento.  

 

CAMINHADA  
Paralelamente a esta prova decorrerá uma Caminhada de aproximadamente 7 Kms. A 

Partida será às 9h30.  

A responsabilidade da participação na Caminhada de crianças e jovens até aos 18 

anos é da inteira responsabilidade dos pais, declinando a Organização qualquer 

responsabilidade em termos de seguro em acidentes provocados pelos mesmos.  

 

SEGURO  
A Organização providenciará um seguro a todos os participantes inscritos no Trail. 

 

RESPEITO PELA NATUREZA  
O atleta é responsável pelo transporte dos invólucros e outro lixo não natural, 

provenientes de Geles, Barras, etc., no seu próprio Camelbak ou Cinto, depositá-lo no 

abastecimento mais próximo ou transportá-lo até á Meta.  

O não cumprimento da regra anterior dará direito à desclassificação do atleta.  
Não é permitido destruir ou alterar propositadamente qualquer elemento natural 

(plantações, muros, sinalética, marcações, etc.) ao longo do percurso.  
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CONDUTA  
O comportamento inadequado ou o uso de linguagem ofensiva, como recurso a 

agressão verbal ou de qualquer espécie, antes, durante ou depois do evento, serão 

alvo de advertência ou desqualificação do participante na competição.  

 

DESISTÊNCIAS  
Em hipótese alguma o dinheiro da inscrição será devolvido caso o atleta desista 
da prova, a qualquer tempo. Em caso de desistência, somente serão permitidas as 

transferências de inscrição para outro atleta, que devem ser efetuadas até às 24h00 

do dia 22 de abril de 2019.  

O atleta que iniciar a prova e que desista é obrigado a comunicar o facto à 

Organização, sob pena de não poder participar em próximas edições.  

 

MARKETING  
Os dados fornecidos à Organização para inscrição, bem como as imagens (fotos e 

vídeos) que possam ser recolhidas durante o evento, poderão ser usados pela 

Organização para futuras ações de marketing.  

 

COMUNICAÇÃO  
O participante no evento deverá consultar periodicamente o Site e/ou a página do 

Facebook para se manter informado acerca de novidades ou possíveis alterações nos 

circuitos e respetivo Regulamento. 

 

DECISÕES SOBERANAS  
As dúvidas ou omissões deste Regulamento serão aplicadas pela Organização de 

forma soberana, não cabendo recursos a essas decisões.  

 

DIRETORES DE PROVA 
António Soares - 965614005 

Jorge Correia - 915303150 

 

A Organização 


