
MUITO IMPORTANTE 
· É preciso ter a condição física adequada às características 
desta prova. 
· É imprescindível beber em todos os abastecimentos e 
alimentar-se convenientemente. 
· Devido às características tão especiais da prova, é 
recomendável a utilização de calçado e roupa adequada. 
· O participante deverá ter em conta a necessidade de levar 
abastecimento líquido e sólido adicional pessoalmente. 
. O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser 
usado á frente do atleta e de preferência a altura do peito, 
não é permitida   qualquer alteração do dorsal sob pena de 
desclassificação. 
.Ao inscrever-se está a concordar na íntegra com o 
presente regulamento.  
  
 
Organização 
O Trail de S. Silvestre é organizado pela Xlife events 
juntamente com a Camara Municipal de Viana do 
Castelo e conta também com o apoio do Grupo de BTT os 
Queimados e também com a colaboração da União de 
Freguesias de Cardielos e Serreleis. 
 
  
Programa do Trail S. Silvestre: 
Dia 07 de Dezembro: 
14:00 – Abertura do Secretariado/Entrega dos Dorsais, 
junto á igreja paroquial em cardielos. 
18:00 – Encerramento do Secretariado 
  
Dia 08 de Dezembro: 
7:30 - Abertura do Secretariado/Entrega dos Dorsais. 
8:30 - Control zero para o trail longo, Trail Curto e Mini 
Trail/Caminhada 



9:00 - Partida para o trail longo, Trail Curto e Mini 
Trail/Caminhada 
12:00 -Cerimónia de entrega de prémios 
  
Inscrições 
O ato de inscrição pressupõe a total aceitação das regras 
aqui estabelecidas. 
Os pedidos de inscrição devem ser feitos de acordo com os 
prazos indicados (data limite: 01 de Dezembro de 
2019) e através do site www.prozis.com/trailsaosilvestre  
  
A inscrição será aceite por ordem de chegada. 
A empresa responsável pela gestão das inscrições 
(Prozis) confirmará sempre via email a receção dos 
pedidos de inscrição. 
A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade 
do participante, inclusive para efeitos de Seguro. 
  
Taxas de Inscrição 
1ª Fase  
Trail longo 29 kms - 18,5 €  (de 01 a 30 de 
Setembro) 
Trail curto 19 kms -  15,5€  (de 01 a 30 de 
Setembro) 
Mini trail 12,5 kms - 8,5€   (de 01 a 30 de 
Setembro) 
 
2ª Fase 
Trail Longo 29 kms - 19,5€  (de 01 de Outubro a 
24 Novembro) 
Trail Curto 19 kms -  16,5€  (de 01 de Outubro a 
24 Novembro) 
Mini trail 12,5 kms -  9,00€ (de 01 de Outubro a 
24 Novembro) 



 
3ª fase 
Trail Longo 29 kms - 22€  (de 25 de Novembro 
a 01 de Dezembro) 
Trail Curto 19 kms -  18€  (de 25 de Novembro a 
01 de Dezembro) 
Mini trail 12,5 kms -  10€  (de 25 de Novembro a 
01 de Dezembro) 
 
  
O valor de inscrição inclui peitoral, seguro de acidentes 
pessoais, t-shirt técnica alusiva à prova, prémio finish, 
cornometragem por chip com diploma e video de chegada 
à meta, abastecimentos e banhos, assim como todas as 
ofertas que a organização venha a conseguir. 
  
A inscrição só fica concluida depois de efectuar o 
pagamento através da referencia multibanco fornecida 
pela empresa responsável pela gestão de inscrições 
Prozis. 
A organização não se vê no direito de devolver o dinheiro 
da inscrição dos atletas já confirmados e que não possam 
comparecer no dia do evento. 
  
 
Só estão garantidas as ofertas incluidas no kit de 
participante para inscrições liquidadas até á data limite 
de 01 de Dezembro 
 
 
Data limite das inscrições 
A data limite para efectuar a sua inscrição é dia 01 de 
Dezembro. 
  
  
Marcação e controles 



O percurso estará marcado com fitas de plástico de cor 
viva assim como placas de sinalização, sendo obrigatória a 
passagem pelos controles estabelecidos. 
  
 
Barreira Horária (tempos de passagem) 
Os participantes do Trail Longo que não passarem ao km 
17,5 até ás 12:00 deverão retirar-se da prova pois nem a 
organização nem os serviços de assistência podem garantir 
a sua cobertura. Assim, os “Corredores Vassoura” ou o 
responsável de cada controle terão poder para retirar da 
prova qualquer corredor se o seu tempo na corrida, ou o 
seu estado de saúde assim aconselhar.  
O corredor que se retirar da prova deverá avisar a 
organização.  
  
Trail curto de 19 kms e Mini/Trail Caminhada 13 kms não 
haverá Barreira horária. 
  
  
Abastecimentos 
Trail Longo 29 kms -  
Trail Curto  19 kms -  
Mini Trail/Caminhada 13 kms - 
Os Abastecimentos assinalados a vermelho serão 
apenas Liquidos. 
  
  
Classificações 
Nas provas TL e TC haverão os seguintes escalões: 
- Geral M/F 
- Seniores Masculinos M-SEN (18 a 39 anos) 
- Veteranos Masculinos M-40 (40 a 49 anos) 
-  Masculinos M-50 (+ de 50 anos) 
- Seniores Femininos F-SEN (18 a 39 anos) 
- Veteranos Femininos F-40 (40 a 49 anos) 



-  Femininos F-50 (+ de 50 anos) 
 
Na prova MT/Caminhada haverão os seguintes escalões: 
- Geral M/F 
 
 
Os escalões referem-se à idade do participante na data da 
prova. 
  
- Para a classificação por Equipas contam os tempos dos 3 
melhores atletas na classificação geral, (não há distinção de 
sexo ou idade). 
  
 
Prémios TL e TC 
  
Geral M/F 
1º Troféu +  
2º Troféu +  
3º Troféu +  
  
  
Escalões Masculino                                 Msen M40 
M50                         
1º Troféu +           
2º Troféu +  
3º Troféu +  
  
  
Escalões Femenino                                  Fsen F40 
F50 
1º Troféu +  
2º Troféu +  
3º Troféu + 
 
  
  
Equipas   
1º Troféu+  



2º Troféu+  
3º Troféu+  
  
  
Prémios Mini Trail 
  
Geral M/F 
1º Troféu +  
2º Troféu +  
3º Troféu +  
  
Equipas  
1º Troféu +  
2º Troféu +  
3º Troféu +  
  
  
Trofeu S. Silvestre 
  
29kms – troféu +  
19kms – troféu + 
 
 
 
Troféu São Silvestre- Iremos atribuir um Troféu ao 
primeiro atleta a chegar ao cimo do monte onde se 
encontra o monumento do Padroeiro que dá nome a esta 
prova. 
Este Troféu é disputado nos primeiros dois kms da prova, 
sendo a primeira subida da prova numa Romana que te 
leva até alto do monte de São Silvestre. 
Este Troféu é atribuido apenas ao 1º atleta nas provas de 
29 e 19 kms. 
 
  
Controle de tempos 
Controlo realizado através dum chip que será entregue ao 
atleta no levantamento do seu dorsal. A não entrega e/ou 



perda de um chip à organização é da exclusiva 
responsabilidade do participante. Ficarão a cargo dos 
participantes todos os custos associados à sua 
reposição. 
 
 
Desclassificações 
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 conduta anti-desportiva. 
 
  
Secretariado 
O secretariado funcionará no dia 07 de Dezembro das 
14:00 ás 18:00 e no dia 08 de Dezembro das 07:00 ás 
08:00  junto à Igreja Paroquial de Cardielos que será o 
local de partida e chegada da prova. 
Todos os atletas devem fazer-se acompanhar de um 
documento de identificação e de quatro alfinetes. 
 
  
Material Recomendado 
Trail 28 kms: Mochila de água ou porta bidões (1L), 
manta térmica, telemóvel. 
Trail Curto 19 Kms: Mochila de água ou porta 
bidões, manta térmica, Telemóvel 
Mini Trail 13 kms: Télemovel 
 
 
Responsabilidade 



Todos os participantes serão cobertos por seguro de 
acidentes pessoais. 
Os participantes serão responsáveis de todas as ações 
suscetíveis de produzir danos materiais, morais ou de 
saúde a si mesmos e/ou a terceiros. 
A organização declina toda a responsabilidade em caso de 
acidente, negligência, roubo, assim como dos objetos e 
valores de cada participante. 
 
 
Direitos de Imagem 
A aceitação do presente regulamento implica, 
obrigatoriamente, que o participante autoriza aos 
organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua 
participação na mesma, pressupõe também a sua 
concordância para que a organização possa utilizar a 
imagem do atleta para a promoção e difusão da prova em 
todas as suas formas (rádio, imprensa escrita, vídeo, 
fotografia, internet, cartazes, meios de comunicação social, 
etc.) e cede todos os direitos à sua exploração comercial e 
publicitária que considere oportuno executar, sem direito, 
por parte do atleta, a receber qualquer compensação 
económica.  
 
 
Passagem em locais de trafego 
rodoviário. 
A organização terá um sistema de segurança ao longo de 
todo o percurso, contudo, dado que será impossível realizar 
corte de tráfego rodoviário nalgumas passagens, os 
participantes devem cumprir as regras de trânsito nas 
estradas de uso público, devendo ainda respeitar o meio 
envolvente ao percurso, tendo consciência de que o 
percurso pode atravessar propriedade privada sob pena de 
terem de assumir potenciais danos e indemnizações 
resultantes do seu incumprimento.  



 
Diversos 
A organização reserva-se o direito a realizar as 
modificações que considere necessárias dependendo das 
diferentes condições, assim como à suspensão da prova se 
as condições meteorológicas assim o obrigarem, ou devido 
a força maior. 
Os participantes ficam obrigados a auxiliar os acidentados 
e a respeitar as regras de viação nos cruzamentos da 
estrada. 
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