
O Lameira Trail Run Solidário é um evento de trail running que decorrerá no dia 20 de 
Outubro de 2019 pelas 9:00 na Lameira - Aljubarrota - Alcobaça, com organização da 
Associação Recreativa Atlético Clube Lameirense, onde parte da inscrição de cada atleta é 
doada à Bárbara, uma menina com paralisia cerebral (https://www.facebook.com/pages/
category/Community/B%C3%A1rbara-passo-a-passo-475587942513758/ ). 

Regulamento 
1. Condições participação 

1.1. Idade participação na prova Lameira Trail Run Solidário 

Neste evento poderão participar atletas federados ou amadores com idade superior a 18 
anos ou menores de 18 anos acompanhados pelos encarregados, sendo que a 
responsabilidade da participação é da inteira responsabilidade destes.  

1.2.Inscrição regularizada 

A inscrição é considerada regularizada quando preenchido o formulário online na 

página www.recordepessoal.pt  e após confirmado o pagamento. 

Em caso de desistência após 13 de Outubro não será devolvido o valor da inscrição 

1.3.Condição física 

Os participantes devem ter em consideração as exigências que este tipo de prova 

apresenta, tais como calor, chuva, frio, nevoeiro, acidentado do terreno, etc. 

1.4.Ajuda externa 

Não é permitida a ajuda externa com exceção da oferecida pela organização nos 

locais de controlo e abastecimento. A ajuda externa implica a desclassificação por 

parte da organização. 

1.5.Dorsal 

O dorsal deve ser colocado na parte frontal do corpo, preferencialmente ao nível do 

peito. A não colocação do dorsal na parte frontal do corpo, a sua manipulação 

fraudulenta ou irregular será punida com desclassificação. O Atleta deverá ter consigo 
alfinete 

1.6.Conduta desportiva 

Qualquer participante que não cumpra as regras básicas de boa conduta desportiva e 

proteção ambiental será desclassificado e impedido de participar em futuras edições. 
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2. Prova 

2.1.Apresentação das provas 

Iremos ter um percurso de trail e outro de caminhada, trilhos que juntam a beleza da 
nossa povoação da Lameira, percorrendo também algumas outras localidades da freguesia 
de Aljubarrota.  

A organização aconselha a máxima prudência aos participantes, sendo que a prova é 
constituída no seu percurso por trilhos, carreiros e caminhos com algum desnível e com a 
possibilidade de aguaceiros podem se tornar escorregadios.  

O percurso tem aproximadamente 15 km para o Trail e 10 km para a Caminhada.                   

O percurso ainda se encontra a ser definido pelo que o presente regulamento será mantido 
atualizado na página da prova à medida que forem reunidas novas informações. 

 
2.2.Programa / horário 

Sábado, 19 de Outubro 2019 

16H – abertura do secretariado para entrega dos dorsais na sede da ACL 

20H – encerramento secretariado 

Domingo, 20 de Outubro de 2019 

7H – abertura secretariado na sede da ACL, junto local de partida/chegada 

8H40M – encerramento secretariado 

8H50M – briefing na zona de partida para os participantes no Trail  

9H – partida do Trail    

9H20M – briefing na zona de partida para os participantes na Caminhada 

9H30M – partida da Caminhada 

12H – início do serviço de almoços 

14H – Cerimónia de entrega dos prémios  

2.3.Distância / altimetria / grau dificuldade (a divulgar brevemente) 

Trail  +-15km 

Caminhada+ – 10km  
O percurso estará delimitado com fita sinalizadora com diferentes cores para trail e 
caminhada, a ser divulgado no dia. Nos locais com múltiplos caminhos haverá placas ou 
elementos da organização a indicar a direcção. Qualquer outra sinalização não deverá ser 
levada em conta. 
Acompanhando os últimos atletas do trail e da caminhada estarão elementos da 
organização que prestarão apoio se necessário.  

2.4.Tempo limite 

O tempo limite é de 4 horas no Trail. 

2.5.Metodologia controlo de tempos / passagens 

A cronometragem será efetuada pela empresa recorde pessoal. 



Haverá controlo surpresa em diversos locais de passagem. 

2.6.Abastecimentos 

Haverá um abastecimento sólido e dois líquidos. Ao terminar a prova tem uma zona onde 
haverá líquidos e sólidos. 

2.7.Material obrigatório 

Não há material obrigatório, no entanto recomenda-se roupa e calçado apropriado a 

este tipo de evento, telemóvel, manta térmica e apito assim como uma reserva 

alimentar e líquida. 

2.8.Passagem em locais com tráfego rodoviário 

Apenas na zona de partida e chegada há corte de trânsito. Nas restantes travessias de 
estrada os participantes devem cumprir as normas de trânsito para peões. 

2.9.Penalizações 

As penalizações a aplicar serão as descritas nos pontos anteriores. 

2.10. Seguro 

A organização não se responsabiliza por quaisquer danos ocorridos durante a prova, mas 
para qualquer eventualidade estará disponível uma ambulância durante o tempo de prova. 

3. Inscrições 

3.1.Processo inscrições 

A inscrição é feita individual ou coletiva (equipas) na página da empresa Recorde Pessoal 
www.recordepessoal.pt. 

A inscrição é considerada válida depois de paga. 

3.2.Valores e período de inscrição 

Inscrições ate às 23H59M de dia 13 de Outubro de 2019 

Trail 

Inscrição até 1 Setembro 12€ 

Inscrição de 2 Setembro a 13 Outubro 14€ 

Caminhada  
Inscrição até 1 setembro 8€  
inscrição de 2 Setembro a 13 Outubro 10€ 

Almoço de acompanhante – 5€ 

A inscrição inclui: lembrança para todos os participantes a divulgar na página do evento no 
facebook, abastecimentos, dorsal, banho, almoço e seguro  

3.3. Serviços disponibilizados 

Massagens 

4. Prémios e categorias 
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4.1.data e hora entrega prémios 

A cerimónia de entrega de prémios realiza-se ás 14H na data do evento. 

4.2. Definição escalões etários e equipas 

Geral  

Troféus aos primeiros três classificados da geral masculina e da geral feminina. 

Classificação por escalões conforme a seguinte tabela 

Escalões Idade referente à data do evento 

• M-SEN F-SEN Dos 18 anos até 39 anos Troféus aos 3 primeiros 

• M40 F40 Dos 40 anos até 49 anos Troféus aos 3 primeiros 

• M50 F50 Dos 50 anos até 59 anos Troféus aos 3 primeiros 

• M60 F60 A partir dos 60 anos Troféus aos 3 primeiros 

Prémios coletivos: serão premiadas as três primeiras equipas com melhor classificação 
final. 

O não levantamento do prémio no dia da prova ou a ausência dos premiados na 

respetiva cerimónia entende-se como renúncia aos mesmos revertendo estes para a 

organização que lhe dará o destino que entender. 

4.3.Prazo reclamações 

Qualquer reclamação deve ser feita à organização no prazo máximo de 1h após 

cerimónia entrega prémios. 

Os resultados podem ser reclamados até 8 dias após a publicação dos mesmos. 

5. Informação  

A localidade aparece como Lameiras no Google Maps. Deverá procurar-se por Travessa do 
moinho, Lameiras, Aljubarrota.  
Teremos placas sinalizadoras na estrada Nacional 8, nos dois sentidos entre Alcobaça e 
Aljubarrota.   

Divulgaremos em breve os nossos parceiros de alojamento. 

A direcção do ACL 


