
II TRAIL DOS AMA(DORES) / ACRU  

REGULAMENTO  

Idade mínima de participação: 

Para participar nas provas das categorias trail e caminhada  Trail dos  
Ama(dores), os participantes deverão ter como idade mínima obrigatória 18 
anos. Sendo que na Caminhada os menores de 18 anos serão admitidos 
desde que acompanhados por um adulto. 

 
Inscrição regularizada: 

A inscrição no II Trail dos Ama(dores) implica a aceitação por parte do 
participante das regras e do regulamento de prova. A inscrição é feita através 
da www.recordepessoal.pt, de acordo com o preenchimento de um formulário 
de inscrição e validada após a confirmação do pagamento do valor 
correspondente à opção de participação de cada participante. 

Condições físicas: 

Os participantes devem gozar de boa saúde e se encontrarem com uma 
preparação física e psíquica apta a esforços que cada qual se inscreva entre 
os 10, 16 os 26 quilómetros, de acordo com as categorias do envento, estando 
por isso aptos à conclusão da mesma. A organização não se responsabiliza por 
qualquer tipo de consequências negativas provocadas pela participação dos 
atletas, à exceção do que se encontra coberto pelo seguro de prova, pelo que 
se aconselham os participantes a avaliarem a sua condição física pelas vias 
médicas adequadas. 

Ajuda externa/assistência pessoal: 

Apenas será permitida ajuda externa ou assistência pessoal dos participantes 
nos postos de controlo/abastecimento da prova, sendo expressamente proibida 
qualquer apoio fora desses locais, devidamente assinalados, à exceção de 
assistentes pertencentes à organização da prova, equipa médica ou de 
bombeiros disponível. 

Uso de dorsal: 

Nas provas de trail é obrigatório o uso do dorsal em local perfeitamente visível 
ao longo de toda a prova, sendo o mesmo impreterivelmente considerado 
válido para a atribuição de classificação final e acesso dos participantes aos 
postos de abastecimento da prova. Os participantes da caminhada, ainda  



que não dispondo de classificação final, deverão igualmente fazerse 
acompanhar ao longo de todo o percurso do dorsal atribuído a cada 
participante no secretariado da prova. 

Regras de conduta desportiva: 

Em situações de emergência os participantes deverão informar a organização 
junto do posto de controlo ou do posto de abastecimento mais próximo, ou 
através do número de telefone da organização disponibilizado a cada 
participante. A organização reserva-se ao direito de excluir participantes que 
não zelem pelo bom funcionamento da prova através de comportamentos 
éticos e de uma conduta desportiva adequada. 

Prova 

Apresentação da prova: 

Sob organização do grupo – Ama(dores) Trail Team /ACRU Associação Cultural 
e Recreativa de Urqueira, em parceria com a Junta de freguesia de Urqueira, 
realiza-se a 06 de Outubro de 2019 a segunda edição do Trail dos Ama(dores), 
uma prova Trail Running que percorrerá percursos e trilhos na freguesia de 
Urqueira, no concelho de Ourém. A prova é constituída por três distancias de 
trail e caminhada. 

-MiniTrail/Caminhada aproximadamente 10km; 
-Trail aproximadamente 16 km; 
-Trail Longo aproximadamente 26 km; 

A concentração e Partida de ambas as provas e da caminhada será na sede 
Associação Cultural e Recreativa de Urqueira( antiga escola primaria) junto ao 
campo de futebol Urqueira . 

Programa 

Dia  05 de Outubro (Sábado) :  
-16h00 às 20h00 - Levantamento dos dorsais e kits de participante na sede da 
Associação Cultural e Recreativa de Urqueira. 

Dia 06 de Outubro (Domingo) secretariado na sede Associação Cultural e 
Recreativa de Urqueira.  
-07h30 – abertura do secretariado, entrega dos dorsais e kits de participante; 
-08h45 – Abertura, Controlo Zero (Trail Longo-26 km) 
-09h00 – Partida do Evento Trail Longo 26 km 
-09h05 - Abertura, Controlo Zero (Trail Longo-26 km)  
-09h15 - Partida do Evento trail 16 km e Minitrail 
-09h20 – Partida da Caminhada 



-11h00 - Chegada prevista dos primeiros atletas 
-12h00 - Entrega de prémios do Minitrail 
-12h30- Entrega de prémios do Trail 
-13h00 – Entrega de prémios do trail longo 

(Programa sujeito a alterações) 

Distâncias/Altimetria/Tempo Limite: 

Trail longo: 
Distância Estimada: 26 km 
Altimetria Acumulada: a confirmar 
Tempo Limite: 5 horas 

Trail: 
Distância Estimada: 16 km 
Altimetria Acumulada: a confirmar 
Tempo Limite: 5 horas 

Minit Trail e Caminhada: 
Distância Estimada: 10 km 
Altimetria Acumulada: A confirmar 
Tempo Limite: 5 horas 

Metodologia de controlo de tempos: 

A cronometragem do Trail será realizada com recurso a  tecnologia digital, 
através do controlo de passagem de um chip transportado por cada atleta, 
desde a partida à meta, cruzando ainda os diferentes postos de controlo. 
Paralelamente, serão ainda registadas manualmente as passagens dos 
participantes nos postos de controlo e na meta, pela numeração dos dorsais. 

Não existirá cronometragem nem classificações para os participantes da 
Caminhada. 

Postos de controlo: 

Existirão dois controlos de passagem intermédios, que garantirão a execução 
da totalidade do percurso por parte dos participantes. A falta de registo de 
passagem dos participantes em todos os postos de controlo implica a não 
atribuição de classificação. 

Postos de abastecimento: 

Ao longo do percurso os participantes terão à sua disposição diferentes Postos 
de Abastecimento de sólidos e líquidos. Não serão distribuídas garrafas de 
água aos participantes, pelo que os mesmos deverão estar munidos do seu 



próprio reservatório nas zonas de abastecimento ou, em alternativa, beber no 
próprio local. 

O Trail Longo contemplará 5/6 postos de abastecimento de sólidos/líquidos, no 
percurso do Trail 3/4 e no Mini Trail e Caminhada estarão disponíveis 2/3 
postos de abastecimento de sólidos/líquidos.  

Material obrigatório: 

-Roupa e Calçado confortável adequado à prática de Trail; 
-Telemóvel com bateria carregada; 
-Depósito de Água/Garrafa/Soft Flask/Copo; 

Passagem de locais com tráfego rodoviário: 

Ainda que não seja necessário o corte de trânsito rodoviário durante o decorrer 
do  envento, os participantes deverão obedecer às regras de trânsito e tomar 
as devidas precauções nos locais de circulação rodoviária. A organização 
garante a presença de membros nos pontos de passagem com circulação 
rodoviária. 

Todos os participantes no Envento bem como os elementos da organização e 
os seus colaboradores estão devidamente cobertos por um seguro de 
acidentes pessoais e de responsabilidade civil durante a vigência do evento. 

Inscrições: 

Processo de inscrição: 
A inscrição é feita através da www.recordepessoal.pt de acordo com o 
preenchimento de um formulário de inscrição que solicitará a cada participante 
a inserção de dados válidos tais como: Nome, Data de Nascimento, Sexo, 
Número de Identificação Fiscal, Localidade, E-mail, Telefone, Equipa/Clube, 
entre outros dados oportunos para o registo de cada participante. A inscrição é 
validada após a confirmação do pagamento do valor correspondente à opção 
de participação de cada participante, com validade até 48 horas após o registo 
da inscrição por parte do participante. Terminado o prazo e caso o pagamento 
não se encontre realizado, terá de solicitar nova referencia no site . 

Valores e períodos de inscrição: 

Trail Longo, Trail e Mini Trail: 

De 01/08/2019 a 23/09/2019 às 23h59: 12,00 € 

De 24/09/2019 a 30/09/2019 às 23h59: 14,00 €  

Caminhada: 

De 01/08/2019 a 23/09/2019 às 23h59: 7,00 € 



De 24/09/2019 a 30/09/2019 às 23h59: 9,00 € 

O valor da inscrição no Trail inclui: 

- Seguro de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil; 

- Dorsal; 

- Cronometragem com Chip ; 

- T-shirt técnica; 

- Abastecimentos sólidos e líquidos; 

- Marcação do percurso; 

- Transporte para a chegada, no caso de o atleta abandonar a prova ou ser 
impedido pela organização de a continuar pelos motivos referidos. 

- Brindes que a organização venha a angariar; 

O valor da inscrição para a caminhada inclui: 

- Seguro de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil; 

- T-shirt do envento; 

- Abastecimentos sólidos e líquidos; 

- Brindes que a organização venha a angariar: 

Definição das categorias individuais para o Trail: 

Masculino – Idade 
Sub 23 M - Menos de 23 
Séniores M – 23- 39 anos 
Veteranos M40  40- 49 anos 
Veteranos M50  50-59 anos 
Veteranos M60  Mais de 60 anos 

Femininos -  Idade 
Sub 23 M - Menos de 23 
Seniores F 23- 39 anos 
Veteranos F40  40- 49 anos 
Veteranos F50  50-59 anos 
Veteranos F60  Mais de 60 anos 



-Prémio aos 3 primeiros classificados da geral; 

-Prémio aos 3 primeiros classificados de cada escalão (masc./fem.)  

dos Trails; 

-Prémio para as 3 primeiras equipas; 

-Prémio para a equipa mais numerosa; 

(Idades no dia da prova) 

(Para a classificação de equipas, contam os 3 primeiros elementos de cada 
equipa, independentemente da categoria do escalão que seja) 

(No mini Trail apenas irá  prémio para os 5 primeiros da geral)  


