
II Trail Ares do Pinhal –  

Prof. José Maia Marques 

 
Com o apoio da Câmara Municipal de Mação, e de todas as Juntas de Freguesias do 

Concelho, Associação de Atletismo de Santarém, Guarda Nacional Republicana de Mação, 

Bombeiros Voluntários de Mação, Associação Magalhães, MACTT, Liga Regional de 

Melhoramentos de Ortiga e entidades concelhias, irá realizar-se no dia 25 de Maio de 2019, o 

II Trail Ares do Pinhal - Prof. José Maia Marques, concebido pela Associação Ares do Pinhal. 
 

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1. Idade participação diferentes provas 

 
Prova Distancia 

(km) 
Idade 
Mínima/Participação (*) 

Classificação/ 
Escalão 

Classificação/ 
Geral 

Trail Longo 30 18 Sim Sim 

Trail Curto 18 18 Sim Sim 

Mini Trail 12 16(**) Sim Sim 

Caminhada 10 8 Não Não 

(*) A idade é considerada à data de 24/05/2019  

(**) Para os menores de 18 anos será necessária a apresentação de um termo de responsabilidade a disponibilizar 

no site do evento. 

 

1.2. Inscrição regularizada 

 

A inscrição nas provas do II Trail Ares do Pinhal – Prof. José Maia Marques 2019 pressupõe 

a total aceitação das regras aqui estabelecidas. 

 

O processo de inscrição será efetuado através da plataforma de inscrições, que se encontra 

no site www.prozis.pt, como também, no site da Associação Ares do Pinhal – 

www.aresdopinhal.pt. 

 

Para todas as inscrições serão geradas referências automáticas de multibanco, não sendo 

necessário o envio do comprovativo de pagamento, tendo, no entanto, as mesmas um tempo 

limitado para pagamento, sob pena de serem inativadas.  

A plataforma de inscrições para o Trail Longo, Trail Curto, Mini Trail e Caminhada estará 

disponível a partir do dia 04 de Fevereiro, estando a mesma disponível até que seja atingido 

o limite máximo de inscrições (500) permitidas pela organização.  

 

http://www.prozis.pt/
http://www.aresdopinhal.pt/


Cada prova terá o seguinte limite de vagas disponíveis:  

 

Prova Distancia (km) Vagas (Nº) 
Trail Longo 30 125 

Trail Curto 18 125 

Mini Trail 12 125 

Caminhada 10 125 

 

Caso os eventos não atinjam o limite de inscritos disponível, o processo de inscrições termina 

no dia 15 de Maio de 2019.  

 

Todos os participantes com idade inferior a 18 anos devem apresentar no secretariado da 

prova um termo de responsabilidade que será disponibilizado no nosso site. 

 

1.3. Condições Físicas 
 
Poderão participar todos os indivíduos desde que gozem de boa saúde e se encontrem com 

uma preparação física e psíquica apta a esforços prolongados.  

 

Os participantes devem de ter consciência prévia da capacidade real da autonomia exigida, 

de forma a ser capaz de gerir os problemas que derivam deste tipo de prova. 

Os participantes devem conseguir enfrentar, condições ambientais e climatéricas adversas 

(altas temperaturas, baixa humidade, etc.) 

Os participantes devem de saber gerir os problemas físicos e mentais decorrentes de uma 

fadiga extrema, problemas digestivos, dores musculares e articulares, pequenas lesões, etc. 

Os participantes devem assegurar que têm, em qualquer momento da prova, a hidratação e 

alimentação necessárias para chegar até ao final da mesma. 

 

1.4. Definição possibilidade ajuda externa 
 

Os locais onde poderá ocorrer ajuda externa será nos pontos de abastecimento, Não será 

permitida qualquer tipo ajuda externa fora dos locais definidos pela organização. 

 

A ajuda externa que será providenciada aos atletas é ao nível do fornecimento de 

alimentação/hidratação e primeiros socorros. 

 

1.5. Colocação dorsal 

 

O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser usado de forma visível. 

 



1.6. Regras conduta desportiva 
 

Os atletas durante toda a prova devera adotar um comportamento apropriado, abstendo-se de 

fazer recurso a linguagem ofensiva, agressões verbais ou físicas. Caso se verifiquem as 

infrações anteriormente descritas, estas serão alvo de advertência, penalização e 

consequentemente a desqualificação. 

 

O atleta é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros e resíduos naturais 

(mesmo que biodegradáveis), ou não naturais, provenientes de géis, barras e/ou outros. 

Deverá depositar os resíduos nos contentores apropriados que se encontram no 

abastecimento mais próximo, ou transportá-lo até à linha da meta. 

Deverão respeitar a flora e a fauna e seguir estritamente o percurso sinalizado. 

 

Não é permitido destruir ou alterar propositadamente qualquer elemento natural (plantações, 

muros, sinalética, marcações, etc.) ao longo do percurso.  

 

Todos os atos do evento deverão ser norteados por um completo fair-play, assumindo a 

organização e os concorrentes, pelo fato de aceitarem este regulamento ao inscreverem-se, 

aquilo que é o património cultural deste desporto: entreajuda, respeito pelo desafio, pelos 

outros concorrentes, organizadores e colaboradores. 

 

 

2. PROVA 

2.1. Apresentação da prova(s) / Organização 

 

A organização do II Trail Ares do Pinhal – Prof. José Maia Marques é da responsabilidade da 

Associação Ares do Pinhal com a colaboração de todos os nossos parceiros. 

A prova está agendada para o dia 25 de maio de 2019 e será constituído por quatro provas: 

 Trail Longo de 30km (D+ de aproximadamente 1400), terá início 9h00 do Pavilhão 

Prof. José Maia Marques; 

 Trail Curto de 18km (D+ de aproximadamente 800), terá início 9h30 do Pavilhão Prof. 

José Maia Marques; 

 Mini Trail de 12 km (D+ de aproximadamente 400), terá início 10h00 do Pavilhão Prof. 

José Maia Marques; 

 Caminhada de 12 km (D+ de aproximadamente 400) terá início às 10h00 do Pavilhão 

Prof. José Maia Marques com. 



 

2.2. Programa / Horário 

 

24 de Maio – 6ªFeira 
16h – Abertura do Secretariado 

21h – Fecho do Secretariado 

25 de Maio – Sábado 

7h – Abertura do Secretariado 

8h30 – Fecho do Secretariado 

8h40 – Controle Zero Trail Longo 

8h50 – Briefing Trail Longo 

9h00 – Partida Trail Longo 

9h10 – Controle Zero Curto 

9h20 – Briefing Trail Curto 

9h30 – Partida Trail Curto 

9h40 – Controle zero Mini Trail 

9h50 – Briefing Mini Trail/Caminhada 

10h – Partida Mini Trail/Caminhada 

13h - Início do Almoço 

15h30 – Entrega de Prémios 

 

  

 

2.3. Distância (categorização por distância) / altimetria (desníveis positivo e negativo 

acumulados) 

 

Prova Distancia (km) Altimetria Tempo Máximo Prova 

Trail Longo 30 D+ 1400 7horas 

Trail Curto 18 D+ 800 5horas 

Mini Trail 12 D+ 400 4horas 

 

 

 

2.4. Mapa/ Perfil altimétrico/ descrição percurso 
 

Durante as provas, os atletas irão encontrar vários tipos de piso: terra, areia, galhos de árvores, 
pedras, ribeiras e estradas alcatroadas (centro da vila).  
 
Existirão ao longo de todo o percurso marcações feitas com fitas de sinalização que serão 
reforçadas com placas de madeiras, caso necessário.  
 

2.5. Tempo limite 



 

Os atletas podem fazer o percurso de 30km a correr ou a caminhar desde que não 

ultrapassem o tempo limite de 7 horas. Para a prova de 18km os atletas podem fazer o 

percurso num tempo estimado de 5 horas. Na prova de 12km o tempo permitido para 

terminar a mesma é de 4 horas. 

Ultrapassando o tempo de passagem limite, os atletas ficarão por sua conta, pois nem a 

organização nem os serviços de assistência podem garantir a sua segurança, podendo “os 

corredoras vassouras” levantar as fitas de marcação do percurso após o tempo limite. 

2.6. Barreiras Horárias 

No Trail longo ao abastecimento de 12km o atleta deve passar no máximo às 3h30 de prova. 

No Trail curto ao abastecimento de 12km o atleta deve passar no máximo às 2h30 de prova. 

No Mini Trail ao abastecimento de 6km o atleta deve passar no máximo às 2h00 de prova. 

Caso o atleta ultrapasse as barreiras horárias será barrado da prova e encaminhado até à 

meta. 

2.7. Metodologia de controle de tempos 

 

O Controlo dos tempos será efetuado por uma empresa através de chip individual. 

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. 

As classificações irão ser afixadas no local da prova bem como no site da Associação Ares 

do Pinhal – www.aresdopinhal.pt, página de facebook - www.facebook.com/Trailaresdopinhal 

e na plataforma da Prozis. 

 

 
2.8. Postos de controle 

 

Ao longo do percurso poderão existirão pontos de controlo devidamente assinalados. Caso 

existam, os atletas terão de parar de modo a ser registado o controlo do seu dorsal, assim 

como respeitar a ordem de chegada ao posto de controlo.  

 

 
2.9. Locais dos abastecimentos 
 
 
Trail Longo – 30km 
 
 

http://www.facebook.com/Trailaresdopinhal


 
 
 
 
 
Trail – 17km 
 
 
 
 
 
 
 
Mini Trail – 12 km 

 

 

 
 
 
 
Caminhada – 12km 

 

 

 

A organização não fornecerá copos nem garrafas de água nos abastecimentos, pelo que os 

atletas devem transportar meios para que possam abastecer-se, como caneca, bidon’s, ou 

camelback. 

2.10. Material obrigatório/ verificações de material 

 
Para participar na competição, cada participante deverá levar calçado e vestuário adequado à 

prática de provas. No mínimo, uns calções e t-shirt ou similar. 

 

Dorsal colocado de forma visível. 

 

Telemóvel. 

 

Depósito de água, copo ou outro recipiente para bebidas nos abastecimentos. 

 

Identificação pessoal (cópia BI/CC). 

 

2.11. Informação sobre passagem de locais com trafego rodoviário ou ferroviário 

 

A prova irá decorrer em poucos troços de passagem com tráfego rodoviário, passando na sua 

grande maioria por trilhos de pé posto e estradões de terra batida, no entanto todos os atletas 

terão que ter os cuidados adequados ao passar nos troços rodoviários.  

Km’s Abastecimentos 

6 km Líquidos e Sólidos 

12 km Líquidos e Sólidos 

21 km Líquidos e Sólidos 

Meta Líquidos e Sólidos 

Km’s Abastecimentos 

6 km Líquidos e Sólidos 

12 km Líquidos e Sólidos 

Meta Líquidos e Sólidos 

Km’s Abastecimentos 

6 km Líquidos e Sólidos 

Meta Líquidos e Sólidos 

Km’s Abastecimentos 

6 km Líquidos e Sólidos 

Meta Líquidos e Sólidos 



Sem prejuízo da afirmação anterior, informamos que em todos os locais passiveis de haver 

trânsito, estarão agentes da GNR ou Voluntários, cujas recomendações terão obrigatoriamente 

de ser respeitadas. 

2.12. Penalizações/ desclassificações 

 

Será desclassificado todo aquele que:  

- Não complete a totalidade do percurso;  

- Estrague ou suje deliberadamente o meio por onde passe; 

- Não leve o dorsal bem visível;  

- Alteração/Perda do dorsal;  

- Ignore as indicações da organização;  

- Tenha alguma conduta anti-desportiva;  

- Não passe nos postos de controlo, caso existam. 

- Receber ajuda externa 

 

2.13. Responsabilidades perante o atleta/ participante 

O participante assume, por livre e espontânea vontade os riscos e suas consequências 

decorrentes da participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais, etc. 

 

Os atletas inscritos no II Trail Ares do Pinhal aceitam participar voluntariamente e sob sua 

própria responsabilidade na competição. Por conseguinte, concordam em não reclamar ou 

exigir à organização, colaboradores, autoridades, patrocinadores e outros participantes, de 

qualquer responsabilidade com os mesmos e seus herdeiros, em tudo o que exceda a 

cobertura das suas responsabilidades e dos seus colaboradores e participantes. 

2.14. Seguro desportivo 

O evento terá um seguro de acidentes pessoais para todos os atletas devidamente inscritos, 

o qual estará de acordo com a legislação em vigor (Dec. Lei 10/2009), que obriga todos os 

promotores e organizadores de eventos desportivos à realização de seguro de acidentes 

pessoais com os seguintes capitais mínimos obrigatórios. 

Qualquer acidente ou incidente, que ocorra durante o decorrer do percurso é da 

responsabilidade dos participantes, em tudo que exceder o risco coberto pelo seguro. 

A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento em 

tempo oportuno para ativar o seguro. 



3. INSCRIÇÕES 

3.1. Processo inscrição (local, página web, transferência bancária) 

 

As inscrições irão abrir a partir de dia 7 de Fevereiro de 2019. 
 

O processo de inscrição será efetuado através da plataforma de inscrições, que se encontra 

no site www.prozis.pt, como também no site da Associação Ares do Pinhal – 

www.aresdopinhal.pt. 

 

Para todas as inscrições serão geradas referências automáticas de multibanco, não 

sendo necessário o envio do comprovativo de pagamento, tendo no entanto as 

mesmas um tempo limitado para pagamento, sob pena de serem inativadas. 

 

A emissão de faturas das inscrições deve ser solicitada até dia 25 de Junho de 2019 para o 

email desporto@aresdopinhal.pt com a indicação dos dados fiscais da entidade a quem será 

emitida, assim como a identificação do atleta através de número de Cartão de Cidadão ou 

número de Contribuinte a que a inscrição a faturar diz respeito.  

 
A inscrição nas provas implica a aceitação implícita do presente regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Valores e períodos de inscrição 
 
 

Legenda: 
1ª Fase: de 07 de Fevereiro 2019 a 31 de Março 2019; 
2ª Fase: de 01 de Abril 2019 a 30 de abril 2019; 
3ª Fase: de 01 de Maio 2019 a 15 de maio 2019; 

Caso pretendam almoço para acompanhantes o valor será de 6 euros por pessoa. 

 

3.3. Troca de Inscrições / Condições devolução do valor de inscrição  

Prova Nº. Vagas 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 

Trail Longo 125 15€ 17€ 18€ 

Trail Curto 125 14€ 16€ 17€ 

Mini Trail 125 13€ 15€ 16€ 

Caminhada 125 10€ 11€ 12€ 

http://www.prozis.pt/


A organização permite a alterações de inscrições até dia 11 de maio 2019 mediante o 

pagamento de uma taxa de 5€, devendo o atleta titular da inscrição enviar um email para 

desporto@aresdopinhal.pt com os dados para efetuar a troca e o comprovativo do pagamento 

da Taxa de Alteração. 

 

A troca de inscrições que usufruíram de desconto acresce a diferença do valor efetivamente 

pago para o valor em vigor na altura da solicitação da troca. 

 

Não serão efetuados reembolsos ou devolução de inscrições.  

 

Alteração de prova ou transferência de dorsal para outra pessoa deverá ser requerida até dia 

11 de maio de 2019, exclusivamente para o e-mail desporto@aresdopinhal.pt. 

 

Nas situações de upgrade de prova será cobrado o pagamento da diferença entre provas, de 

acordo com a fase de inscrição à data do pedido. Nas situações de downgrade de prova não 

haverá lugar a devolução de diferenças de valores. 

 

3.4. Material incluído com a inscrição 

 
O valor da inscrição inclui: 

 Dorsal com chip; 

 T-shirt 

 Abastecimentos sólidos e líquidos; 

 Prémio Finisher; 

 Massagens (conforme disponibilidade); 

 Banho quente; 

 Seguro de Acidentes Pessoais/Prova; 

 Transporte para a chegada, em caso de o atleta abandonar a prova ou ser impedido 

pela organização de continuar; 

 Assistência Médica, caso seja necessário; 

 Mesa de Degustação com produtos típicos; 

 Almoço. 

3.5. Secretariado da prova/ horários e locais 

 
O secretariado do evento funcionará no Pavilhão Professor José Maia Marques no seguinte 

horário: 

 24 de maio, Sexta-Feira – 16h às 21h 

 25 de maio, Sábado – 07h00 às 8h30h 

mailto:desporto@aresdopinhal.pt
mailto:desporto@aresdopinhal.pt


 

4. CATEGORIAS E PRÉMIOS 

4.1. Definição data, local e hora entrega prémios 

 

A entrega dos prémios será realizada no Pavilhão Prof. José Maia Marques no dia da prova 

25 de maio de 2019 após o almoço. 

 

No Trail Longo, Trail Curto e Mini Trail serão premiados os 3 primeiros classificados da 

classificação por Equipas (masculino/feminino), Geral individual (masculino/feminino), por 

Escalão, por Equipa Numerosa e Equipa do Concelho (masculina/feminina). 

 
Para as classificações coletivas serão necessários 5 atletas terminarem a prova, sendo-lhes 

atribuído o número de pontos consoante a sua ordem de chegada. Será vencedora a equipa 

que terminar a prova com o menor n.º de pontos. Em caso de empate sairá vencedora a equipa 

com a melhor classificação do seu 5º atleta. 

 

Para a classificação coletiva feminina só serão consideradas equipas exclusivas de elementos 

femininos. 

 

Os prémios serão entregues no dia do evento. Quem não os levantar nesse dia, a organização 

não enviará por correspondência. 

 

Prémios: 

Finisher – Todos os participantes 

Água,  

Barrita Energética,  

Pequena Lembrança,  

Folhetos informativos do Concelho. 

Equipa Geral (masculino/feminino) 

Cabaz com Produtos Regionais 

Geral individual por Escalão 
(masculino/feminino) 

Três primeiros classificados 

Equipa Numerosa 

Equipa do Concelho (masculina/feminina) 

 

4.2. Definição dos escalões/ sexo, individuais e equipas 

 



Escalões: 

 

 

 

 

 

 

4.3. Prazos para reclamação de classificações 

 

Para efetuar uma reclamação, por qualquer ação verificada durante o decorrer do II Trail 

Ares do Pinhal, deverá ser feita por escrito e entregue à organização no próprio dia do 

evento. A reclamação será analisada e proferida uma decisão em 3 dias úteis da qual não 

será passível de reclamação. 

4.4. Marcação e controles 

O percurso estará marcado com fitas sendo obrigatória a passagem exclusivamente, pelos 

trilhos sinalizados. 

  

4.5. Responsabilidade Ecológica 

 

Não abandonar lixo na natureza, utilizar os contentores para os depositar, respeitar a flora e a 

fauna, seguir estritamente o percurso balizado sem utilizar atalhos. 

 

A limpeza do percurso iniciar-se-á imediatamente após a passagem do último corredor. 

 

 4.6. Direitos de Imagem e Proteção de Dados 

 

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

aos organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua participação na mesma, 

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.) e cede todos os 

direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem 

direito, por parte do atleta, a receber qualquer compensação económica. 

 

Escalões Masculinos Escalões Femininos 

Sub 23: 18 aos 22 anos Sub 23: 18 aos 22 anos 

Seniores: 23 até aos 39 anos Seniores: 23 até aos 39 anos 

M40: 40 aos 44 anos F40: 40 aos 44 anos 

M45: 45 aos 49 anos F45: 45 aos 49 anos 

M50: 50 aos 54 anos F50: 50 aos 54 anos 

M55: 55 aos 59 anos F55: 55 aos 59 anos 

F60: + 60 anos F60: + 60 anos 



 
A organização do evento respeita integralmente a lei de proteção de dados (Lei n.º 67/98, 

de 26 de outubro), atualmente em vigor. Os dados dos participantes indicados no formulário 

de inscrição serão registrados pela entidade organizadora para efeitos de processamento no 

evento nomeadamente, seguradora, lista de inscritos, notícias e classificações. Todos os 

participantes podem exercer o seu direito de acesso, retificação ou anulação dos seus dados 

pessoais, enviando um e-mail para desporto@aresdopinhal.pt.   

 

4.7. Prova CTR – Circuito Trail do Ribatejo 

O Trail Ares do Pinhal faz parte do Circuito de Trail do Ribatejo (CTR), circuito este 

que conta com várias provas do Distrito de Santarém endo o circuito um regulamento próprio 

que pode ser consultado em: https://circuitotrailribatejo.weebly.com/. 

Informam-se todos os atletas inscritos no Trail longo, Trail Curto e Mini trail que todas 

as classificações dos mesmos serão enviadas para o CTR para que em conjunto com os 

resultados das outras provas organizadas se obter as listas dos vencedores do circuito e os 

prémios finishers. 

A organização da prova, respetivos patrocinadores e as entidades que colaboram com 

a organização deste evento desportivo reservam-se os direitos de utilizar livremente em todos 

os países e sob todas as formas, a participação dos concorrentes, assim como os resultados 

por eles obtidos. Ficando assim e após a sua inscrição na prova, a organização com o direito 

de poder utilizar os seus dados pessoais (nome, email, contacto telefónico) apenas para a 

divulgação de provas referentes ao CTR e ao Trail Ares do Pinha 

 

 4.8. Apoio e emergência 

 
Haverá equipas de apoio, socorro e emergência para prestar os cuidados aos participantes 

que deles necessitem. 

 

4.9. Casos Omissos 

 

Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora, de cujas 

decisões não haverá recurso. 

 

 

 

 

 

 

5. DIVERSOS 

 

https://circuitotrailribatejo.weebly.com/


Se a Organização o entender, e a segurança dos participantes o justifique, poderão ser 

alterados os percursos e as distâncias previamente estabelecidas, sendo todas as alterações 

devidamente comunicadas antes da realização do evento. 

Este regulamento ainda pode ser alterado de modo a que fique mais completa a informação. 

Este regulamento foi feito de acordo com o “regulamento tipo” da Associação de Trail Running 

de Portugal. 

 


