
 
 
 

19 MAIO 2019

UNIÃO DE FREGUESIAS

GUISANDE - OLIVEIRA (S. PEDRO)



A par cipação no º Trail  assume que todos os par cipantes 2 das Lendas
leram e concordam na íntegra com o presente regulamento. 

 
 

1. Condições de par cipação  

1.1. Idade par cipação  

A ª edição do Trail  trata-se de uma pro  de Trail Running que percorre 2 das Lendas va     os mais belos 
trilhos e montanhosos s freguesia de Oliveira S. Pedro, Guisande .caminhos na  e zonas adjacentes  
O evento decorrerá em circuito, com par da e chegada ao Parque do Moinho (Oliveira S. Pedro)
As provas de Trail Longo (20km) e Trail Curto (12km), estão sreservado  a 
pessoas maiores de idade (18 anos) . Na Caminhada não existe (7km) limite de idade, sendo os
menores de  obrigados a par cipar na companhia de um adultoidades . 

1.2. Inscrição regularizada  

A inscrição será feita através do site 
No ato do levantamento do   dorsal é obrigatória a apresentação do documento de iden ficação
No caso de não ser o próprio a levantar o dorsal este poderá ser levantado por outra pessoa 

1.3. Condições sicas  

Para par cipar é indispensável: 

estar consciente das distâncias e dificuldades específicas deste  po de corridas em      
trilhos, assim como das dificuldades do desnível posi vo  e nega vo das mesmas.         
Convém por isso estar preparado sica e mentalmente ara superar essas               p
dificuldades. 

 
deve adquirido ntes do evento, o mínimo de capa e autonomia em ter  a cidade         
montanha que permita a gestão dos problemas que derivem deste po de provas. 

 
conseguir enfrentar sem ajuda externa condições ambientais e c climatéricas adversas
tais como nevoeiro, chuva ou calor intenso. 

 
saber gerir os problemas sicos e mentais decorrentes de fad ga, dores musculares e i  i
ar culares, pequenas lesões, etc. 

 
estar consciente que o trabalho da organização não é o de ajudar o corredor a gerir os  
seus problemas. 

 
 

1.4. Definição possibilidade ajuda externa  

Os atletas podem receber ajuda externa desde que não haja interferência / prejuízo para com 
os restantes atletas em prova. 

desde que tenha uma fotocópia do CC do atleta em causa. 

www.prozis.pt 



1.5. Colocação dorsal  

O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível, devendo ser usado à frente e de preferência a   
altura do peito, não sendo permi da qualquer alteração do mesmo sob pena de 
desclassificação. O atleta que não u lize o dorsal de forma correta e visível será penalizado em  
10 minutos. Cada par cipante deve  porta-dorsal ou alfinetes para a sua correta ser possuidor de  
u lização. O dorsal possui um código de barras que iden fica o tempo e o atleta. 

 

 
 

1.6. Regras conduta despor va  

O comportamento inadequado como atalhos no percurso , falta de respeito a outro atleta /    
organização ou outro po de conduta an despor va que prejudique outros atletas ou o correto 
desenrolar da prova serão alvo de advertência,  ou desqualificação, conforme decisão expulsão
irrevogável da organização. 

2. Prova  

2.1. Apresentação da prova(s) / Organização  

Esta 2 19 Maio de 2019 e percorre os mais belos  ª edição decorre no dia  de , trilhos e estradas florestais 
das freguesias de Oliveira S. Pedro, Guisande e algumas freguesias próximas. 
Este evento é cons tuído por 3 provas: 

  2  km Trail 0 Longo
  1  km 2 Trail Curto
  7 km Caminhada

(A organização reserva o direito de alterar ligeiramente as distâncias se assim for necessário) 

O percurso  zonas de grande irá contemplar interesse paisagís co e histórico
sendo que a caminhada terá uma componente educa va e forma va, que irá dar a conhecer 
alguns dos locais com maior biodiversidade do norte do país. 



A organização deste evento estará a cargo da , em parceria com IDEALTOURS - Desporto e Lazer
a união de freguesias Oliveira S. Pedro e Guisande, contando também com o apoio de diversas
ins tuições públicas e privadas.

 
2.2. Programa / Horário  

Dia  (S ): 18 de Maio ábado

1 h00 - h00 - Secretariado - Entrega dos Dorsais 5 19

Local: Junta de Freguesia de Guisande

 

 
Dia  de  ( ): 19 Maio Domingo

0 h00 - h 0 - Secretariado - Entrega dos Dorsais 8 08 4

Local:   Parque do Moinho (Oliveira S. Pedro)

 

09 0 Par da do Trail Longo h 0 - 

09 15 do Trail Curtoh  - Par da 

09 20 da Caminhadah  - Par da 

12 3h 0 - Cerimónia de Pódio 

13 3 2 Lendash 0 - Encerramento da ª Edição do Trail das 

(Os horários poderão ser sujeitos a alterações) 

2.3. Distância / Al metria  

O Trail Longo terá uma distância aproximada de 20km  sendo o desnível apresentado atempadamente,
nos sites alusivos ao evento

2.4. Mapa / Perfil Al métrico / Descrição Percurso  

O Trail das Lendas para além das freguesias Oliveira S. Pedro e Guisande, percorrerá também em 
menor percentagem, Tebosa, Figueiredo, etc...
Com zonas de enorme interesse paisagís co como, O Penedo das Letras, O Monte Redondo, Sagrado
coração de Jesus, S. Vicente, Sª do Campo e Sª de Fá ma, esta prova torna-se numa fantás ca aventura
para quem procura novos desafios.

O perfil al métrico e mapa do percurso serão apresentados atempadamente no          s sites alusivos a prova

O Trail Curto terá uma distância aproximada de 12Km
A Caminhada Biológica terá sensivelmente 7Km



2.5. Tempo limite  

O tempo limite para a conclusão da prova será de h 0 para os 2 km do Trail . Neste 3 3  m  0 Longo
sen do “os corredores vassouras” terão liberdade de levantar as fitas de marcação do percurso 
após o tempo limite. Se a organização entender algum atleta devido ao seu estado de    afastar 
saúde, este deverá impera vamente acatar a decisão, modo a garan r o seu bem-estar e    de 
segurança. 

2.6. Metodologia de controlo de tempos  

O controlo das inscrições e dos tempos de prova será exclusiva responsabilidade da empresa 
Sinc me chip. A cronometragem da prova será feita com recurso a dorsal com . 

2.7. Postos de controlo  

A organização reserva o direito de colocar postos de controlo surpresa, caso seja considerado 
necessário. 

2.8. Locais dos abastecimentos  

A ser apresentado  atempadamente no  s s sites da prova

(A distância e o número de abastecimentos poderá ser ajustada mediante a conclusão do 
percurso de prova) 

2.9. Material obrigatório / Verificações de material  

Telemóvel com bateria & depósito de água – para .Trail Curto e Longo 

No sen do de preservar o património ambiental , causando o mínimo de   e florestal desta zona
impacto possível, será obrigatório trazer copo  ou reservatório de água para u lizar nos
abastecimentos. Da mesma forma todo o lixo gerado o percurso deverá ser guardado  durante 
e/ou deixado em zonas sob a supervisão da organização. 

2.10. Informação sobre passagem de locais com tráfego rodoviário ou ferroviário  

A prova desenrola-se em estrada aberta, com controlo  e assistência por parte da organização   
nos locais em que isso seja necessário. Aconselhamos a inda assim a todos os atletas ter cuidado 
nas passagens dos troços rodoviários, respeitando as regras gerais de trânsito. 

2.11. Penalizações/ Desclassificações  

Será penalizado ou desclassificado todo aquele que: 

A: não complete a totalidade do percurso (desclassificado) 

B: deteriore ou suje intencionalmente o meio por onde passe (desclassificado) 

C: não leve o dorsal bem visível (penalização = 10 minutos) 

D: alteração do dorsal (desqualificação) 



E: ignore as indicações da organização (penalização = 1 hora) 

F: tenha alguma conduta an despor va (desclassificado) 

G: não passe nos postos de controlo (penalização = 2 horas) 

H: use dorsal de terceiros (desclassificado) 

2.12. Responsabilidades perante o atleta/ par cipante  

2.13. Seguro despor vo  

O evento terá um seguro de acidentes pessoais para todo  os atletas devidamente inscritos, o   s
qual estará de acordo com a legislação em vigor (Dec Lei 10/2009), que obriga todos os .      
promotores e organizadores de eventos despor vos à  
pessoais para os atletas em prova. 

O pagamento da franquia do seguro, em caso de acidente, é da exclusiva responsabilidade dos  
atletas. A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento 
em tempo oportuno para efe var a par cipação ao seguro. 

3. Inscrições  

3.1. Processo inscrição  

As inscrições terão que ser efetuadas no site da prova 

Após registo de inscrição, esta apenas será válidada depois de efetuado o pagamento da mesma
sob pena de  .a inscrição ser anulada

3.2. Valores e períodos de inscrição  

  28 Janeiro 9 19 Abril 9 de 201  -  de  201  
o 2 km – € 0  Trail Longo       10
o 12km Trail Curto                           8– € 

 
  1  de  201  -  de  2019 Abril 9 15 Maio 9

 

realização de seguros 

www. .pt  prozis  

o 2 km – € 0  Trail Longo       12
o 12km Trail Curto                           10– € 

o 7km Caminhada                            5– € 

o 7km Caminhada                           5– € 



A organização reserva o direito de fechar as inscrições quando assim entender ou o limite das   
inscrições seja a ngido, não sendo obrigada a informar os atletas inscritos com pagamento     
pendente ou atletas que se queiram inscrever. 

(Poderão haver inscrições de úl ma hora se até à data do evento estas não verem esgotado) 

3.3. Condições devolução do valor de inscrição  

Caso algum atleta se veja impedido de par cipar no evento, serão permi das transferências de 
inscrições para outros atletas, que tem de ser comunicadas e efetuadas no prazo máximo de 15 
dias antes da realização da prova. A devolução do valor da inscrição poderá ser válida após uma 
análise individual dos casos/mo vos. 

3.4. Material incluído com a inscrição  

Para todos os par cipantes dos 2 km / 1 km: 0 2

  dorsal 
  seguro de acidentes pessoal 
  abastecimentos 
  brinde do evento
  prémio Finisher alusivo ao evento 

o Todos aqueles que concluírem o Trail
  reforço final com 1 senha 

o Todos aqueles que concluírem o Trail

3.5. Secretariado da prova/ locais  

O secretariado da prova será na junta de Freguesia de Guisande, exceto no dia da prova.

 

3.6. Serviços disponibilizados  

Par cipação no evento de Trail Running, reforço final no local de meta e duche após a prova em
local a indicar.

4. Categorias e Prémios  

4.1. Definição data, local e hora entrega prémios  

A entrega dos prémios será feita junto á meta, e terá início por volta das 12:00.

A falta de comparência na cerimónia de entrega de prémios implicará a perda dos mesmos, a 
menos que esta seja jus ficada com antecedência à organização. 

Para todos os par cipantes : da caminhada

  abastecimento no inicio da prova
(água e peça de fruta)

  Saco po mochila

No dia da prova passará para o Parque do Moinho em Oliveira S. Pedro.



4.2. Definição das categorias em prova:  

Seniores
Veteranos M40 
Veteranos M50 

Nota: as idades acima indicadas dizem respeito à idade no dia da compe ção. 

Os 3 primeiros classificados de cada categoria terão di eito a troféu temá co, entregue na r      
cerimónia do pódio, dentro do horário definido. Dev ido ao conceito definido para o evento, não 
haverá uma classificação geral masculina e feminina.

4.3. Prazo para reclamação de classificações  

Prazo de 1 semana para apresentação de reclamações  email via
 

Masculinos 

Sub 23
Seniores
Veteranos M40 
Veteranos M50 

Femininos

Sub 23

Será atribuido um prémio por equipas para a 1ª equipa mista a concluir o respe vo trail (longo/curto) 
(1ª equipa que concluir a prova com 3 elementos sendo obrigatória a presença dos dois géneros 
nesses mesmos elementos)


