
Regulamento 7º Trail Noturno Valongo 
  1   Condições de participação 

1.1  Prova Noturna de Trail a realizar em Valongo, destinando-se a atletas com mais de 

18 anos enquanto a caminhada a idade mínima de participação é 12 anos. 

1.2  As inscrições são feitas através do site Prozis 

1.3  Os atletas devem gozar de boa saúde, não se responsabilizando a organização por 

qualquer tipo de consequências negativas provocadas pela sua participação. O percurso 

tem um grau de dificuldade media, com vários tipos de piso, asfalto, terra, pedra e sendo 

o facto de decorrer à noite uma ainda maior dificuldade. 

1.4  È permitida ajuda externa aos atletas desde que não interfira com restantes 

participantes. 

1.5  O atleta deve cumprir o percurso estipulado não falhando os pontos de controlo. 

Deve cumprir as instruções dos elementos envolvidos na organização. Não deve ter uma 

conduta antidesportiva e poluidora 

 2    Prova 

2.1  A organização da prova é da responsabilidade do Clube BTT de Valongo, com o 

apoio da Câmara Municipal de Valongo, Junta Freguesia de Valongo, Longusbike e 

KeMedo Team Associação Desportos em Natureza 

2.2 O Trail Noturno de Valongo será realizado no dia 7 de Dezembro de 2019 pelas 

19.30 horas e é uma prova circular noturna com partida e chegada no centro cidade de 

Valongo, na Praça Machado dos Santos.  

2.3  Trail Nocturno terá cerca de 21 km e um mini trail de 11km e caminhada terá cerca 

8 km esta sem fins competitivos. 

2.4 Altimetria (brevemente) 

2.5  As marcações serão feitas com pequenas fitas reflectoras colocadas em elementos 

da natureza ou outros não ultrapassando a distância de 50 m sendo reforçadas sempre 

que haja alteração de sentido.  

2.6  Haverá um ou mais controles durante a prova. 

2.7  Haverá 2 abastecimentos. Um liquido e outro liquido e sólido  

 (próximo da data da prova serão divulgados os km exatos dos abastecimentos) 

No final da prova haverá abastecimentos Sólidos, líquidos e Bifana e Caldo verde e 

Natas. 

2.8  Material Obrigatório: Luz Frontal para que se possam ver as marcações e 

telemóvel. 

2.9 Material aconselhado: Recipiente com Agua, Corta-vento, Manta térmica e Apito.  

2.10  Serão atravessadas algumas estradas municipais, pelo que se chama a atenção pois 

não haverá corte de trânsito. 

2.11  Será motivo de desclassificação o não cumprir o percurso estipulado, não passar 

no posto de controlo, ter uma conduta antidesportiva ou poluidora. Não apresentar o 

dorsal visível no final. 

2.12  A organização providenciará um seguro desportivo obrigatório a todos os atletas.  



3  Inscrições 

3.1 As inscrições são feitas através do Site Prozis 

3.2 O período de inscrições é de 31 Agosto a 1 de Dezembro de 2019 ou atingindo o 

limite máximo de inscritos.  

O número limite de participantes é de 700 atletas.  

Valor inscrição  

Trail 15€  

Mini Trail 13€ 

Caminhada 7€ 

3.3 Não são devolvidas as taxas de inscrição. Qualquer alteração da inscrição deve ser 

feita ate dia 28 Novembro 2019 

3.4 Com a inscrição os atletas tem direito: Dorsal, T-shirt Técnica, senha para caldo 

verde,bifana e nata,  Banho e seguro. Quem terminar aprova terá direito a medalha 

Finisher e outras ofertas que organização venha a conseguir. 

Caminhada T-shirt, senha para caldo verde e bifana, banho e seguro. 

3.5 O secretariado da prova funcionará nas instalações da “LongusBike”  junto à praça 

Machado dos Santos,   

3.6 A entrega dos dorsais será feita no dia 7 Dezembro entre as 10h e as 12.30 e as 

13.30h e as 18h no mesmo local. 

4  Categorias e prémios  

4.1 . Serão classificados os 3 primeiros atletas da geral no Trail Longo e Mini Trail , e 

nos escalões (idade no dia da prova) 

Sen M/F (ate 39) 

M40 / F40 (ate 49) 

M50 / F50  

M60 / F60 

4.2  A entrega dos prémios será feita após a chegada dos 3 primeiros atletas femininos e 

masculinos de cada escalão. 

4.3 Serão classificadas as 3 melhores equipas (somatório dos primeiros 3 elementos a 

terminar, feminino ou masculino nas 2 distancias) 

4.4 Haverá prémio para a equipa mais numerosa 

5. Apoio e emergência 

 

Haverá equipas de apoio, socorro e emergência para prestar os cuidados aos 

Participantes que deles necessitem. 

 

6. Casos omissos 

Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela organizadora, de cujas 

decisões não haverá recurso. 

 

7. Diversos 

Os participantes ficam obrigados a auxiliar os acidentados e a respeitar as 



regras de viação nos cruzamentos da estrada. 

A organização reserva-se o direito a realizar as modificações que considere necessárias 

dependendo das diferentes condições.. 

Este regulamento ainda pode ser alterado de modo a que fique mais completa a 

informação. 


