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1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

1.1. Idade participação diferentes provas 

O Trail do Monte Meda é uma prova que percorre trilhos e caminhos na freguesia de 

Lordelo e arredores. O Trail 23km e 14Km está aberto a maiores de idade  e 16anos/17 

anos com termo de responsabilidade assinado pelos pais). A Caminhada de 8 Km é 

aberto a menores desde que acompanhados por uma pessoa maior de idade (terá de ser 

preenchido e assinado um termo de responsabilidade para a participação do menor). 

 

1.2. Inscrição regularizada 

A inscrição será feita através do site do parceiro PROZIS.COM. Quando realizar a sua 

inscrição, receberá um e-mail de resumo onde constam os passos e informação para 

formalizar o pagamento e poder ver a sua inscrição confirmada. Aquando do 

levantamento do dorsal é necessário levar documento de identificação referente à 

inscrição porque este pode ser pedido. 

 

1.3. 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.  

♣ De 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 as diferentes possibilidades de temperatura, 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. 

 

1.4. Definição possibilidade ajuda externa 

Os atletas podem receber ajuda externa apenas nos postos de abastecimento e desde que 

não haja interferência com outro atleta. 
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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/barriga. 

 

Em caso de desistência ou desclassificação o atleta é obrigado a entregar o dorsal à 

organização, o qual será devolvido no final da prova (na meta ou secretariado). 

 

1.6. Regras conduta desportiva 

 O comportamento inadequado ou o recurso de linguagem ofensiva, como recurso a 

agressão verbal ou de qualquer espécie, em todas as modalidades, serão alvo de 

advertência, expulsão ou desqualificação. 

2. PROVA 

2.1. Apresentação da prova(s) / Organização 

O Trail do Monte Meda é uma organização da secção de Trail Running do Aliados 

Futebol Clube de Lordelo com o apoio da Junta de Freguesia de Lordelo.  

Será realizado no dia 13 de Outubro de 2019.  

 

O 2º Trail do Monte Meda é constituído por 3 eventos:  

• Trail Longo (23km)  

• Trail Curto (14km)  

• Caminhada (8Km) 

 

(A organização reserva o direito de alterar as distâncias se assim o entender para 

alterações que nunca excedam os 10%) 

 

2.2. Programa / Horário 

Secretariado  

Complexo Desportivo Cidade de Lordelo (Estádio do Aliados FC Lordelo)  

Coordenadas: 41.236742, -8.434025 
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Horário Secretariado:  

 

Sabado - 12 de Outubro de 2019  

• 14h00: Abertura do Secretariado  

• 19h00: Encerramento do Secretariado  

 

Domingo - 13 de Outubro de 2019  

• 07h00: Abertura do Secretariado  

• 08h15 Briefing Trail Longo 23km  

• 08h30: Partida 23Km - Prova cronometrada  

• 08h45: Briefing Trail Curto 14km  

• 09h00: Partida 14Km - Prova cronometrada  

• 09h30: Partida Caminhada 8km 

• 09h30: Encerramento do Secretariado  

 

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

categorização de dificuldade ATRP 

O Trail do Monte Meda - Longo terá a distância de 23km (Trail Longo) e um desnível 

positivo (informações brevemente).  

O Trail do Monte Meda - Curto terá a distância de 14km (Trail Curto) e um desnível 

positivo aproximadamente (informações brevemente). 

O Trail do Monte Meda – Caminhada / Mini Trail 10km terá a distância de 10km (Mini 

trail) e um desnível positivo (informações brevemente). 

 

2.4. Mapa/ Perfil altimétrico/ descrição percurso 

A informação do perfil altimétrico será disponibilizada em breve 

(https://www.facebook.com/TrailDoMonteMeda/). Os percursos estão a ser 

aperfeiçoados pelo que será normal existirem pequenas alterações aos mesmos, 

informaremos todos os participantes das mesmas em tempo oportuno. Haverão 

membros da organização nos locais mais críticos e passíveis de engano (separações de 

provas, passagens de estrada, etc). Todos os participantes devem acatar as indicações da 

organização sob pena de poderem vir a ser desclassificados. 
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2.5. Tempo limite 

Apenas existe tempo limite para a prova de 23km. Os atletas podem fazer o percurso a 

correr ou a caminhar desde que não ultrapassem o tempo limite que será de 5,5 horas. 

Ultrapassando o tempo de passagem limite, os atletas deverão afastar-se, pois nem a 

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

“os corredores vassouras” levantarem as fitas de marcação do percurso após o tempo 

limite. Se a organização entender afastar um atleta devido ao seu estado de saúde este 

assim o deve fazer, de modo a garantir o seu bem-estar. 

 

2.6. Metedologia de controle de tempos 

O controlo de tempos será realizado electronicamente por meio de chip. 

 

2.7. Postos de controle 

Serão efetuados diversos controlos de passagem por parte da organização em locais que 

só serão do conhecimento dos atletas no decurso da prova. Qualquer falha de passagem 

em controlo dará direito a desclassificação da prova. É imprescindível que o 

participante transporte o dorsal bem visível. 

 

2.8. Locais dos abastecimentos 

Trail Longo 23km: A definir  

Trail Curto 14km: A definir 

Caminhada 8km: A definir 

Informação correta e precisa na altimetria final 

 

2.9. Material obrigatório  

Obrigatório: 

> Telemóvel  

> Depósito de água (a organização não irá fornecer copos nos abastecimentos)  

 

Aconselhável:  

> Mochila ou cinto de hidratação  

> Corta-vento (se as condições climatéricas forem adversas)  



>>>>> TRAIL DO MONTE MEDA – 2019 <<<<< 

 

 

 

 

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

A prova irá decorrer em poucos troços de passagem com tráfego rodoviário. A prova 

será em open road, ou seja, todos os atletas terão que ter algum cuidado ao passar nos 

troços rodoviários, mesmo assim a organização terá voluntários ou forças de segurança 

nesses pontos. 

 

2.11. Penalizações/ desclassificações 

As penalizações serão aplicadas consoante a gravidade dos fatos verificados. 

Penalização por falha em 1 PC – Desclassificação.  

A penalização máxima será a desqualificação do evento e/ou perda do prémio, também 

aplicada por conduta não desportiva.  

 

Ficará desclassificado todo aquele que:  

 

a. Não cumpra o presente regulamento;  

b. Não complete a totalidade do percurso;  

c. Deteriore ou suje o meio por onde passe;  

d. Não leve o seu número bem visível;  

e. Ignore as indicações da organização;  

f. Tenha algum tipo de conduta antidesportiva.  

g. A organização impedirá em futuras edições as inscrições de participantes que sejam 

abrangidos por alguma das últimas duas alíneas.  

 

O atleta desclassificado durante o decorrer da prova, no percurso, por qualquer elemento 

da organização, deve retirar-se imediatamente da competição. A desclassificação 

implica a cessão da responsabilidade da organização nomeadamente quanto à 

segurança, assistência e seguro da prova. 

 

2.12. Responsabilidades perante o atleta/ participante 

2.13. Seguro desportivo 

Todos os atletas terão seguro de Responsabilidade Civil para o evento, não abrangendo 

este qualquer dano causado por atletas de forma deliberada, resultante de ato negligente 

ou criminoso, ou como resultado de ação contrária às instruções da Organização. 
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3. INSCRIÇÕES 

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

As inscrições terão que ser efetuadas online no site PROZIS.COM (Dicas–Eventos 

Desportivos) https://www.prozis.com/pt/pt/evento/trail-do-monte-meda-2019/ 

 Após ser feita a inscrição os atletas terão que regularizar o pagamento e aguardar a 

confirmação da inscrição. 

 

3.2. Valores e períodos de inscrição 

As inscrições iniciam no dia 13 de Agosto e terminam no dia 6 de Outubro ás 23h59 ou 

antes, no caso de as vagas serem todas preenchidas até essa data.  

 

1ª Fase � Até 23 de Setembro 2019  

* Caminhada: 6,00 € 

* Trail Curto: 10,00 € 

* Trail Longo: 12,00 € 

 

2ª Fase � 23 de Setembro 2019 a 6 de Outubo 2019  

* Caminhada / Mini Trail: 7,00 € 

* Trail Curto: 12,00 € 

* Trail Longo: 14,00 € 

 

3.3. Condições devolução do valor de inscrição 

Em momento nenhum o valor 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 no prazo máximo até dia 6 de 

Outubro. Este pedido deve sempre ser realizado para o e--mail: 

trailmontemeda@hotmail.com 
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3.4. Material incluído com a inscrição 

• Kit de participação  

• T-shirt oficial do evento  

• Dorsal personalizado  

• Seguro de acidentes pessoal e responsabilidade civil  

• Abastecimentos sólidos e líquidos  

• Banhos  

• Medalha Finisher (Caminhada não incluída) 

• Outos brindes que a organização consiga angariar.  

• 1 Bifana + 1 Bebida 

 

3.5. Lotação 

1300 vagas distribuídas pelas 3 provas 

  

4. CATEGORIAS E PRÉMIOS 

4.1. Definição data, local e hora entrega prémios 

Serão realizadas as cerimónias de entrega de prémios, no Cruzeiro de Meda (local de 

chegada), existirão prémios individuais e por equipas. 

As cerimónias terão lugar imediatamente após os fechos dos pódios; 

 

4.2. Definição das categorias etárias/ sexo individuais e equipas 

 

TRAIL LONGO – 23KM  

Classificação Sexo Masculino  

Geral Masculino: 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Sub23 Masculino (18>23 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Seniores Masculino (23>39 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranos40 Masculino (40>49 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado 

Veteranos50 Masculino (50>59 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranos60 Masculino (60 anos>): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado 
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Classificação Sexo feminino  

Geral Feminino: 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Sub23 Feminino (18>23 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Seniores Feminino (23>39 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranas40 Feminino (40>49 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranas50 Feminino (50>59 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranas60 Feminino (60anos>): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

 

TRAIL CURTO – 14KM  

Classificação Sexo Masculino  

Geral Masculino: 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Sub23 Masculino (18>23 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Seniores Masculino (23>39 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranos40 Masculino (40>49 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado 

Veteranos50 Masculino (50>59 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranos60 Masculino (60 anos>): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado 

 

Classificação Sexo feminino  

Geral Feminino: 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Sub23 Feminino (18>23 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Seniores Feminino (23>39 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranas40 Feminino (40>49 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranas50 Feminino (50>59 anos): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Veteranas60 Feminino (60anos>): 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

 

Nota: as idades acima indicadas dizem respeito ao dia da competição.  

 

Classificação coletiva – Trail Longo e Trail Curto  

Coletivo: 1º Classificado - 2º Classificado - 3º Classificado  

Conta o somatório do tempo dos 3 primeiros atletas de cada equipa a terminar a prova. 

 

As 3 melhores equipas de cada prova serão premiadas com um troféu. A classificação 

coletiva determina-se com base na classificação geral absoluta (sem distinção de escalão 
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ou sexo), somando os lugares dos 3 primeiros classificados de cada equipa. As equipas 

vencedoras serão as que maior pontuação obtiverem através do cálculo anterior. 

Situações de empate serão resolvidas pela soma dos tempos dos atletas em causa. 

 

Exemplo:  

· Equipa A: 5º + 6º + 7º = 18 => 1º lugar  

· Equipa B: 3º + 4º + 12º = 19 => 2º lugar  

· Equipa C: 1º + 2º + 17º =20 => 3º lugar  

 

(Em caso de empate será somado o tempo dos 3 atletas e será beneficiada a equipa com 

menor tempo acumulado;) 

 

4.3. Prazos para reclamação de classificações 

Qualquer reclamação só será aceite, se efetuada até 30 minutos após a conclusão da 

prova, mediante o depósito de 50€. 

 

5. INFORMAÇÕES 

5.1. Como chegar 

Partida / Chegada: 41.244482, -8.439607 (Cruzeiro de Meda > Lordelo – Paredes) 

Secretariado: 41.236742, -8.434025 

Banhos: 41.236790, -8.433960 

 

5. PUBLICIDADE E IMAGEM  

a. Os concorrentes estarão livres de captar imagens fotográficas e vídeos do evento.  

b. Os concorrentes poderão afixar no seu vestuário pessoal ou da sua equipa de 

assistência, qualquer inscrição publicitária de marcas, produtos ou empresas.  

c. A Organização da prova, respetivos Patrocinadores e as Entidades que colaboram na 

Organização desta Manifestação Desportiva, reservam-se os direitos de utilizar 

livremente, em todos os resultados por eles obtidos.  

A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela Organização do evento e 

jornalistas para posterior aproveitamento publicitário. 

 

Notas e alterações 

Todos os atletas inscritos devem permanecer atentos ao facebook da prova, onde serão 
colocados todos os avisos oportunos que sirvam de complemento a este regulamento. Se 
se justificar a organização procederá a ajustes no presente regulamento. 


