
I Trail  - Rota do Milho 
Evento  
1º Trail – Rota do Milho é constituído por uma Corrida (Trail) de 15km e 
um Mini Trail \ Caminhada de 10km, e será realizado no dia 22 de setembro 
de 2019. 
As provas têm partida e chegada - Campo das Barreiras – Rua do Forno – Vales / 
Cercal -  Ourém  39°43'13.1"N 8°38'34.7"W  39.720318 
Programa / Horário 
22 de setembro de 2019 
A Corrida Principal 15km tem partida ás 09h00 e os participantes deverão ter 
mais de 18 anos. Caso seja menor e pretenda participar deverá entregar o anexo 2 
deste regulamento e ser acompanhado por um adulto. 
O MiniTrail e Caminhada tem partida às 09h15 e os participantes deverão ter 
mais de 18 anos. Caso seja menor e pretenda participar deverá entregar o anexo 2 
deste regulamento e ser acompanhado por um adulto. 
  
Tempo limite 
Os participantes terão 4h para terminarem a prova, tanto corrida como 
caminhada. 
  
Abastecimentos 
Devido ao caracter desportivo da prova e distâncias a percorrer, haverá 
abastecimento a meio da prova em ponto comum com corrida e caminhada, com 
água, sumo, salgados, fruta e outros. 
  
Penalizações/ desclassificações 
A conduta não desportiva e a falha na passagem do posto de controlo terão como 
penalização a desclassificação. 
  
Seguro desportivo 
A organização dispõe dos seguros obrigatórios, conforme Decreto-Lei próprio, 
estando o seu prémio incluído no valor da inscrição. O pagamento da franquia do 
seguro, em caso de acidente, é da exclusiva responsabilidade dos atletas. Em caso 
de acidente, o participante deverá contactar a organização com a maior brevidade 
possível, pelo que a organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais 
não tomou conhecimento em tempo oportuno para ativar o seguro. Somente os 
atletas da corrida terão seguro não havendo direito ao mesmo por parte dos 
caminheiros e mini trail. 



Inscrições 
  
Processo de inscrição 
Somente as inscrições feitas na plataforma de inscrições serão aceites: 
www.recordepessoal.pt  
Cada participante deve preencher o formulário de inscrição e pagar o valor da 
mesma no prazo estipulado;  
O participante após a inscrição, recebe por email, uma referência Multibanco 
para proceder ao pagamento;  
Não é necessário o envio do comprovativo de pagamento;  
Após confirmação do pagamento, o nome do atleta vigorará na lista de inscritos;  
Qualquer esclarecimento adicional deverá ser solicitado por email para: 
geral@recordepessoal.pt 
  
Valores e períodos de inscrição 
Corrida Trail / Mini Trail e Caminhada -  Valor de  12,5 € (doze euros e 
cinquenta cêntimos),   
está incluído:  

• Participação no Evento, 
• Dorsal Personalizado, 
• Reforço alimentar,  
• T-shirt técnica,  
• Banhos quentes  
• Almoço. 

Data limite de Inscrições até ao dia 15 de setembro de 2019 
  
Corrida Trail / Mini Trail e Caminhada -  Valor de  8 € (oito euros),   
está incluído:  

• Participação no Evento, 
• Dorsal Personalizado, 
• Reforço alimentar,  
• T-shirt técnica,  
• Banhos quentes  

Data limite de Inscrições até ao dia 15 de setembro de 2019 
  



Prémios 
Haverá prémios para os 3 primeiros à Geral Masculina e Geral Feminina do 
Trail e Mini Trail. 
Haverá um prémio para a equipa melhor classificada. (Parâmetros – 4 atletas?)  
Haverá ainda prémios para os 3 primeiros classificados do Trail 15Km  
masculinos e femininos dos seguintes escalões: 

Nota: As idades acima indicadas dizem respeito ao dia da prova 
O MiniTrail não terá prémios por escalões. 
Caminhada não tem carácter competitivo nem prémios. 
   
Local da Entrega dos Prémios:    Campo das Barreiras – Rua do Forno – 
Vales / Cercal -  Ourém  
Alteração e Cancelamento da Inscrição:  
Uma vez efetuada a inscrição, esta será intransferível, bem como não será 
devolvido o valor da taxa de inscrição. 
Autorização de Uso de Imagem: 
Os inscritos e respetivos responsáveis, ao realizarem a inscrição, concordam em 
ceder gratuitamente à Organização os seus nomes, imagem e "som de voz", com 
vista a fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo 
promover a divulgação do evento assim como os seus resultados, sem limites de 
repetição e de tempo. 

Material Aconselhado a usar na prova 
- Sapatilhas de trail ou apropriadas para piso térreo 
- Telemóvel 
Percurso 
 Tipo de Terreno: maioritariamente em terra batida, caminhos agrícolas, vinhas, 
ribeiros e pinhais. 
 Distância do Trail: 15 Km 
Total de Subida: a definir… 
Total de Descida: a definir… 
Distância do Mini Trail: 10 Km 

Escalões Anos

Sub 23 M / F 18 a 22

Seniores M/F 23 a 39

Veteranos M / F 40 40 a 49

Veteranos M/F 50 50 a 59

Veteranos M 60 Mais de 60



Total de Subida: a definir… 
Total de Descida: a definir… 
 Distância da Caminhada: 10 Km 

A PROVA 
Marcação do Percurso: 
Haverá fitas de marcação e setas indicativas.    
É rigorosamente proibido: 

• O acompanhamento dos atletas por viaturas; 
• Qualquer tipo de ajuda externa aos participantes; 
• Conduta não desportiva; 
• Falhar a passagem pelos postos de controle; 

CLASSIFICAÇÃO 
Todos os atletas levaram consigo o Chip no dorsal, que irá delinear a sua 
classificação por tempo de chegada.  
Os tempos fiaram automaticamente disponíveis na plataforma da 
RecordePessoal, em direto. Em www.recordepessoal.pt / Resultados em Direto.  

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS   
Haverá estacionamento gratuito junto à partida/chegada  
Banhos para os participantes, Campo das Barreiras – Rua do Forno – Vales / 
Cercal -  Ourém. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
  Como chegar: 
o   De Leiria: Seguir pela EN 113 em direção a Ourém.  Na localidade dos 
Olivais virar à esquerda em direção  ao Cercal e seguir as setas.  

  
o   De Fátima: Seguir pela EN 357 em direção a Leiria. Ao chegar ao 
cruzamento da localidade da Quinta da Sardinha virar à direita EN 113 direção 
Ourem, após cerca de 500 m virar à esquerda em direção ao cercal e seguir as 
setas. 

    
o   De Ourém :  Na rotunda do LIDL seguir pela estrada  da Caridade em direção 
à localidade da Gondemaria, junto à igreja da Gondemaria virar à esquerda seguir 
em direção ao Cercal  e seguir setas. 

http://www.recordepessoal.pt

