
REGULAMENTO

O evento é organizado pela equipa “ACRA RUNNING”,  integrada na Secção Desportiva da Associação
Cultural e Recreativa de Arcozelo (ACRA), com os apoios institucionais aderentes e imprescindíveis na
realização das atividades. 

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1.1. Idade participação diferentes provas

O “TRILHOS  DO GRANITO”  surge  com o  objectivo  de  divulgar  o  património  histórico  e  cultural  da
freguesia de Arcozelo e a promoção prática de desporto e turismo de Natureza na localidade.

O nome do evento é um tributo à povoação de Arcozelo que tem como maior actividade económica a
extração e beneficiação artesanal do granito. O granito que dá forma e estrutura às inúmeras casas
senhoriais que embelezam a paisagem e são um marco da prosperidade senhorial que em tempos se
vivia nesta região.
Neste contexto decidiu-se realizar um evento de corrida de montanha (Trail Running) pelos trilhos mais
representativos locais, passando por pontos de grande interesse histórico, cultural e paisagístico.

Esta 1ª edição contará com duas distâncias de Trail e uma Caminhada. Trail longo de 26km, Trail curto
de 18km e a caminhada de 10Km. 

 Trail Longo e Trail Curto: participantes com idades iguais ou superiores a 18 anos, obtida a 31 de
dezembro do presente ano. 

 Caminhada: participantes sem limitação de idade, desde que os menores se façam acompanhar
por um adulto. 

1.2. Inscrição regularizada

A inscrição será feita através do site: https://www.cyclonessports.com
No mesmo, consta toda a informação da prova. 

1.3. Condições físicas

 Estar consciente das distâncias e dificuldades específicas da corrida realizada em trilho e do seu
desnível positivo e negativo, sendo da total responsabilidade do atleta a sua avaliação física e
psicológica para a realização da mesma;

 Ter adquirido, antes do evento, capacidades reais de autonomia em montanha que permita a
gestão dos problemas que derivem deste tipo de provas;

 Conseguir  enfrentar  sem  ajuda  externa  condições  ambientais  e  climatéricas
adversas  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. 

https://www.cyclonessports.com/


 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. 

 O participante  deverá  ter  em  conta  a  necessidade  de  levar  abastecimento  líquido  e  sólido
adicional pessoalmente. 

1.4. Definição possibilidade ajuda externa

Aos participantes é possível assistência pessoal, dada apenas por uma pessoa e somente autorizada nos
100 metros que antecedem a entrada e saída nos postos de controlo/abastecimento, desde que não
interfira com os outros participantes. 

1.5. Colocação dorsal

O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser usado à frente do atleta e de preferência à
altura do peito, não é permitida qualquer alteração do dorsal sob pena de desclassificação. 
O chip deve ser colocado, obrigatoriamente, na sapatilha para uma eficaz leitura por parte do sistema. 

1.6. Regras 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. 

2. PROVA
2.1. Apresentação da prova(s) / Organização

O  evento  TRILHOS  DO  GRANITO  é  organizado  pela  equipa  “ACRA  Running”  integrada  na  Secção
Desportiva da Associação Cultural  e Recreativa de Arcozelo. Será realizado no dia 1 de Setembro de
2019, na Vila de Arcozelo, Ponte de Lima.

LOCAL DE PARTIDA/META: 

- O ponto de partida e chegada será comum para todas as distâncias, que será no Largo da Alegria, em 
Arcozelo – Ponte de Lima, parte integrante do centro histórico da vila de Arcozelo.

O TRILHOS DO GRANITO terá partida no largo da Alegria, na Vila de Arcozelo, irão percorrer parte dos
Caminhos de Santiago que passam pela vila de Arcozelo, entrando posteriormente na zona de montanha,
que abrange as freguesias de Arcozelo, Calheiros, Labruja e Moreira do Lima.
Os pontos mais altos compreendem a Serra do Formigoso e Serra de Antelas, terminando com a subida
ao monte de Santo Ovídio, passando pelo seu célebre miradouro e pela capela onde se venera o mesmo
santo.
Posteriormente é feita a descida do monte em direção ao ponto de partida,  Largo da Alegria,  pelos
lugares de Tendeiros e Outeiro, sendo ainda possível vislumbrar o aqueduto secular que se encontra
nesse trajecto.

2.2. Programa / Horário

O TRILHOS DO GRANITO apresentará no seu programas 3 percursos:
 Trail Longo – distância aproximada de 26km
 Trail curto – distância aproximada de 18km
 Mini-trail/Caminhada – distância aproximada de 10km

(As distâncias e o acumulado podem sofrer pequenas alterações)

Dia 31   de Agosto (Sábado)   
14:00 - Abertura do secretariado
19:00 - Encerramento do secretariado 

Dia 1 de Setembro (Domingo) 
07:00 - Abertura do secretariado, entrega de dorsais 
08:15 - Encerramento do secretariado 
08:30 - Inicio do evento, com as partidas simultâneas do Trail Longo, Trail Curto 



08:45 - Partida do Mini-trail/Caminhada
13:00 - Cerimónia de entrega de prémios

O secretariado localizar-se-á no Largo da Alegria – Arcozelo, Ponte de Lima.

2.3. Distancia/altimetria

O TRILHOS DO GRANITO apresentará no seu programas 3 percursos:
 Trail Longo – distância aproximada de 26km
 Trail curto – distância aproximada de 18km
 Mini-trail/Caminhada – distância aproximada de 10km
(A altimetria estará disponível brevemente)

2.4. Mapa/ Perfil altimétrico/ descrição percurso
Disponível brevemente 

2.5. Tempo limite

Os atletas podem fazer o percurso a correr ou a caminhar desde que não ultrapassem o tempo limite.
que será de 6 horas.

Ultrapassando o tempo de passagem limite, os atletas serão aconselhados a abandonar a prova, pois
nem a organização, nem os serviços de assistência podem garantir a sua cobertura. 

Os “Corredores Vassoura” ou o responsável de cada controle terão poder para retirar da prova qualquer
corredor, se o seu tempo na corrida ou se o seu estado de saúde assim aconselhar. 
O corredor que se retirar da prova deverá avisar a organização. 
 
2.6. Metodologia de controle de tempos

O percurso estará marcado com fitas de plástico de cor anunciada 15 minutos antes da partida pela
organização da prova, assim como placas de sinalização, sendo obrigatória a passagem pelos controles
estabelecidos.

A cronometragem será efetuada de forma eletrónica através do chip.
O chip terá de ser devolvido logo após cortar a linha de meta e em caso de não participação/desistência
(a sua não-devolução implica o pagamento de 10€).

2.7. Postos de controle
Estarão espalhados pelo percurso diversos portos de controlo, eletrónicos e de registo manual, devendo o
atleta completar o percurso ao qual se propõe na integra e com o delineamento traçado pela organização.
 
2.8. Locais dos abastecimentos

Todas as provas (Trail Longo, Trail Curto, Mini-trail e Caminhada) têm direito a abastecimentos durante e
no final do percurso.

2.9. Material recomendado

Pela dureza da prova e dificuldades acrescidas pelas condições atmosféricas que se poderão verificar, é 
recomendado/aconselhável que se façam acompanhar de depósito de água e Telemóvel. 

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

A prova decorre em regime "open-road", pelo que os participantes devem cumpriras regras de trânsito
na vila e estradas de uso público, devendo ainda respeitar as áreas agrícolas e propriedades privadas,
sob pena de terem de assumir potenciais danos e indemnizações resultantes do seu incumprimento. 

2.11. Penalizações/ desclassificações

 Não complete a totalidade do percurso (desclassificado);
 Deteriore ou suje o meio por onde passe (desclassificado);
 Não leve o dorsal bem visível (penalização);
 Alteração do dorsal (desclassificado);
 Ignore as indicações da organização (penalização);



 Tenha alguma conduta antidesportiva (desclassificado);
 Não passe nos postos de controlo (desclassificado);

2.12. Responsabilidades perante o atleta/ participante

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

2.13. Seguro desportivo
Todos os atletas serão cobertos por seguro de acidentes pessoal estando o seu prémio incluído no valor 
da inscrição. 

3. INSCRIÇÕES

3.1. Processo inscrição
A inscrição será feita através do site: https://www.cyclonessports.com

3.2. Valores e períodos de inscrição
At  é 11 Agosto   

Trail Longo 26km – 13 euros 
Trail Curto 18km - 11 euros 
Mini-trail/Caminhada - 6 euros (1€ caminhada reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Ponte de Lima)
Equipas c/ mais de 10 elementos terão direito a uma prémio/oferta

De 12 Agosto a 25 Agosto 
Trail Longo 26km - 16 euros 
Trail Curto 18km - 14 euros 
Mini-trail/Caminhada - 9 euros (1€ caminhada reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Ponte de Lima) 

25 AGOSTO – ENCERRAMENTO INSCRIÇÕES 

3.3. Condições devolução do valor de inscrição

Em momento nenhum o valor da inscrição será devolvido caso o atleta desista da prova. Em caso de
desistência, somente serão permitidas as transferências de inscrição para outro atleta, que devem ser
efectuadas no prazo máximo de 15 dias de antecedência à realização da prova. Outros motivos poderão
ser válidos após análise individual dos casos/motivos.

3.4. Material incluído com a inscrição

 Dorsal; 
 Seguro de acidentes pessoal; 
 Abastecimentos durante e no final das provas; 
 Prémio finisher; 
 Zona de descanso e duches; 
 Massagens 
 T-shirt técnica;

3.5. Secretariado da prova/ horários e locais

O secretariado localizar-se-á no Largo da Alegria – Arcozelo, Ponte de Lima.

Dia 31   de Agosto (Sábado)   
14:00 - Abertura do secretariado
19:00 - Encerramento do secretariado 
 

https://www.cyclonessports.com/


Dia 1 de Setembro (Domingo) 
07:00 - Abertura do secretariado, entrega de dorsais 
08:15 - Encerramento do secretariado 
08:30 - Inicio do evento, com as partidas simultâneas do Trail Longo, Trail Curto 
08:45 - Partida do Mini-trai/Caminhada
13:00 - Cerimónia de entrega de prémios

4. CATEGORIAS E PRÉMIOS

4.1. Definição data, local e hora entrega prémios

A cerimónia de entrega de prémios será realizada no dia do evento, junto à chegada, no Largo da Alegria 
pelas 13:00. 

As provas terão os seguintes escalões etários e prémios: 
Trail Longo – 26KM 
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 – 18KM 
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 

Mini-trail – 10KM 
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 

Caminhada – 10KM 
S/ Classificação 

4.2. Definição das categorias etárias/sexo individuais e equipas

Masculinos: 
Seniores – 18 a 39 anos 
Veteranos 40 – 40 a 49 anos
Veteranos 50 – mais de 50 anos

Femininos: 
Seniores – 18 a 39 anos 
Veteranos 40 – 40 a 49 anos 
Veteranos 50 – mais de 50 anos

Os  3  primeiros  classificados  da  geral  têm  direito  a  prémio;  Têm  também  prémio  os  3  primeiros
classificados por escalão do Trail Longo e do Trail Curto e Mini-trail, assim como as 3 equipas melhor
classificadas (nos prémios por equipas não haverá escalões, sendo considerada “equipa” o conjunto dos 3
primeiros elementos dessa mesma equipa). Para a classificação por equipa a organização considera os
nomes de equipa exactamente iguais. 

5. INFORMAÇÕES

5.1. Como chegar

Serão apresentados mapas brevemente.



5.2. Onde ficar

Brevemente disponível.

5.3 Direitos de Imagem

O participante,  ao  proceder  à  inscrição,  autoriza  a  cedência,  de  forma gratuita  e  incondicional,  dos
direitos  de  utilização  da  sua  imagem  captada  nas  filmagens  que  terão  lugar  durante  o  evento,
autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio. 

5.4. Apoio e Emergência

Haverá equipas de apoio, socorro e emergência, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Ponte de Lima, assim como apoio da Guarda Nacional Republicana na travessia de estradas. 

5.5. Casos Omissos

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.  

5.6. Localização

41 46’11.23’’ N
  8 35’19.69’’ O

5.7. Cancelamento do evento

 O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização: catástrofes
naturais,  greves,  manifestações,  impossibilidade  de  usar  as  vias  de  circulação  de  trânsito,
impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. 

 A organização reserva-se ao direito modificar o presente regulamento, sem aviso prévio, desde
que a alteração respeite os princípios pelos quais se rege este evento. Do mesmo modo, que
organização tem o direito de tomar decisões acerca de parâmetros não mencionados/omitidos
deste regulamento. 

 Este  regulamento  ainda  pode  ser  alterado,  cuja  objetividade  centra-se  na  atualização  da
informação. 

#sozinhosvamosmaisrapido
#juntosvamosmaislonge

Arcozelo, Março de 2019


