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II CROSS DO LAPEDO 

1. Descrição. 

1.1. O II Cross do Lapedo e a II Caminhada do Lapedo são organizados pelo CLUBE SEM em 

parceria com a Comissão de Festas de Santa Eufémia, tendo o apoio institucional da 

Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ADAL), da União de Juntas de Freguesia de 

Santa Eufémia e Boa Vista. 

1.2. Estes eventos desenrolam-se no ambiente natural do Vale do Lapedo e imediações, no dia 

22 de setembro de 2019. O II Cross do Lapedo é uma prova pontuável para o Circuito de 

Trail ADAL - Lizsport e para a Taça de Portugal da Associação de Trail Running de Portugal 

(ATRP). 

1.3. Estes eventos cumprem as normas estabelecidas no Regulamento ECO TRAIL da ADAL, 

pelo que se apela a todos os participantes que tenham um comportamento compatível 

com a preservação de um local limpo e com respeito pela natureza. 

2. Programa e Caracterização do Cross. 

2.1. Concentração: 08h30. 

2.2. Controlo zero: 08h45 – 09h00. 

2.3. Início: 09h00. 

2.4. Distância: 16km. 

2.5. Tempo limite para conclusão da prova: 4 horas. 

2.6. Partida e chegada: Junto ao Salão de Festas de Santa Eufémia (39°45'40.7"N 8°44'54.3"W). 

2.7. Grau de dificuldade: médio/difícil. 

2.8. Material obrigatório: 

2.8.1. Telemóvel em bom estado de funcionamento. 

2.8.2. Cantil ou copo. 

2.9. Abastecimentos. 

2.9.1. Abastecimento líquido aos 4 Km; 

2.9.2. Abastecimento sólido e líquido aos 7,5 Km; 

2.9.3. Abastecimento sólido e líquido no final. 

Nota. Os abastecimentos líquidos são fornecidos nos copos ou cantis dos atletas, não 

sendo fornecidos copos nem garrafas. 
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2.10. Balizagem e Controlo: O percurso do Cross está sinalizado com fitas. Nos pontos críticos, 

há vários voluntários esclarecendo e indicando o percurso aos atletas. Há controlos de 

passagem, em pontos intermédios do circuito, onde os atletas devem passar. 

2.11. Colocação do dorsal. O dorsal do atleta, atribuído pela Organização, é pessoal e 

intransmissível, devendo ser usado à frente do corpo, preferencialmente à altura do peito. 

O atleta é responsável pela afixação do dorsal, não sendo fornecido qualquer dispositivo 

pela Organização. 

3. Programa e Caracterização da Caminhada. 

3.1. Concentração: 09h00 (logo após a partida do Cross). 

3.2. Início: 09h05. 

3.3. Distância: 7 km. 

3.4. Partida e chegada: Junto ao Salão de Festas de Santa Eufémia (39°45'40.7"N 8°44'54.3"W). 

3.5. Grau de dificuldade: média/alta. 

3.6. Percurso: O percurso da Caminhada é acompanhado por guias. Os caminheiros devem 

seguir as indicações e instruções desses guias, não ultrapassando o guia que estiver na 

frente da caminhada. 

3.7. Abastecimentos. 

3.7.1. Abastecimento líquido aos 4 Km; 

3.7.2. Abastecimento sólido e líquido no final. 

4. Escalões do Cross. 

4.1. Sub 23 M/F (18 a 22 anos); 

4.2. Seniores M/F (23 a 34 anos); 

4.3. M/F 35 (35 a 39 ano); 

4.4. M/F 40 (40 a 44 anos); 

4.5. M/F 45 (45 a 49 anos); 

4.6. M/F 50 (50 a 54 anos); 

4.7. M/F 55 (55 a 59 anos); 

4.8. M/F 60 (60+). 

5. Classificação no Cross. A classificação cumpre as normas da ADAL e da ATRP e é supervisionada 

pelos elementos do Clube SEM e Juízes da ADAL. Os participantes podem apresentar reclamações 

das classificações apresentadas pela organização no prazo de 24 horas após a sua afixação. Findo 

este prazo as mesmas assumem-se como definitivas. 
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6. Regras de conduta desportiva. O comportamento inadequado (e.g. utilização de linguagem 

ofensiva, agressão verbal ou física) é punido com advertência, desqualificação ou expulsão e com 

proibição de inscrição em eventos posteriores. Os atletas e caminheiros são responsáveis por 

todas as ações suscetíveis de produzir danos físicos, materiais ou morais a si próprios ou a 

terceiros. 

7. Desqualificação. É desqualificado o atleta que: 

7.1. tenha uma conduta anti-desportiva; 

7.2. não cumpra o percurso marcado pela Organização do Cross, incluindo a passagem em 

todos os postos de controlo; 

7.3. não respeite as instruções dos elementos envolvidos na organização; 

7.4. tenha uma conduta poluidora, contrária ao estabelecido no Regulamento ECO TRAIL da 

ADAL; 

7.5. não conclua a prova no tempo limite. 

8. Prémios do Cross. 

8.1. São premiados os 3  primeiros classificados da geral, no Cross, masculinos e femininos 

8.2. São premiados os 3 primeiros classificados, no Cross, de cada um dos escalões referidos. 

8.3. São premiados todos os atletas que concluírem o Cross, com prémio de finisher. 

8.4. São premiadas as 3 primeiras equipas classificadas no Cross. 

Nota. Para a classificação por equipas é considerada a posição na classificação final geral 

dos 4 primeiros atletas da equipa, independentemente do sexo e escalão a que os atletas 

pertençam. Em caso de empate, a equipa vencedora é aquela com o 1º elemento mais 

bem classificado. 

8.5. É premiado o Clube que participar com o maior número de atletas e de caminheiros. 

8.6. A cerimónia de entrega de prémios está prevista para as 12H30. 

Nota. A ausência dos premiados na cerimónia entende-se como renúncia ao prémio. 

9. Participantes. 

9.1. Podem participar todos os atletas, maiores de 12 anos na Caminhada e maiores de 16 no 

Cross, que formalizem a sua inscrição nos prazos definidos no presente regulamento e que 

se enquadrem e aceitem as condições aqui apresentadas. 

9.2. Cumulativamente, os participantes no II Cross do Lapedo devem encontrar-se física e 

psicologicamente preparados para esforços de corrida em percursos acidentados e de 

trilhos. 
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9.3. Na Caminhada, apenas poderão participar indivíduos que gozem de boa saúde e se 

encontrem física e psicologicamente preparados para esforços de caminhada em 

percursos acidentados e de trilhos. 

10. Inscrições. As inscrições são efetuadas em https://www.prozis.com, até ao dia 20 de setembro de 

2019, sendo a veracidade dos dados fornecidos da exclusiva responsabilidade do participante ou 

da equipa que o inscreve. Os valores da inscrição estão definidos na tabela seguinte. 

 CROSS CAMINHADA 

 Atletas ADAL Restantes Com tshirt Sem tshirt 

Até 29AGO 12€ 13€ 9€ 6€ 

Após 29AGO 14€ 15€ 11€ 8€ 

O pagamento das inscrições é efetuado de acordo com as regras referidas em 

https://www.prozis.com, só sendo consideradas válidas após a confirmação do respetivo 

pagamento. 

11. Seguro. A taxa de inscrição inclui o prémio relativo ao seguro desportivo contratado pela 

Organização, com os seguintes Capitais Mínimos: Coberturas e Capitais por Pessoa Segura: 1. 

Morte ou Invalidez Permanente – 10.000,00€; 2. Despesas de Tratamento -1.000,00€, 75 € de 

franquia por sinistro. Em caso de acidente o atleta deve contactar imediatamente a organização 

que o informará do número da apólice. A organização não assume despesas de sinistros dos quais 

não tomou conhecimento em tempo oportuno para ativar o seguro. O pagamento da franquia é 

da exclusiva responsabilidade do atleta. 

12. Secretariado. O secretariado do evento funciona no Salão de Festas de Santa Eufémia, na véspera 

do dia da prova (21SET) entre as 18h e as 23h e no dia da prova, entre as 07h30 e as 08h45. Todos 

os atletas devem ter em seu poder um documento de identificação. 

13. Banhos. A organização do evento disponibiliza banhos no Pavilhão Municipal de Santa Eufémia, 

com o apoio da União das Juntas de Freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista. 

14. Diversos.  

14.1. A organização declina a responsabilidade em caso de acidente, negligência e roubo dos 

objetos e valores de cada participante, não abrangidos pelos seguros obrigatórios para 

este tipo de evento. 

14.2. Os casos omissos deste regulamento são resolvidos pela Organização, cujas decisões não 

podem ser alvo de recurso. 
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14.3. Tratando-se de um evento desportivo público, as imagens obtidas durante os eventos 

poderão ser utilizadas pela organização na promoção deste ou de eventos futuros 

organizados pelo Clube Sempre Em Movimento ou pela Comissão de Festa de Santa 

Eufémia. No caso do atleta ou caminheiro não pretender que a sua imagem seja 

divulgada, deve informar a organização por escrito. 

14.4. A inscrição no Cross e na Caminhada pressupõe a aceitação das regras aqui estabelecidas. 

14.5. Não há lugar ao reembolso do valor da inscrição, exceto nas situações em que a 

responsabilidade seja da organização. 

A Organização 

 




