
REGULAMENTO II Trilhos D. Pedro e D. Inês  

1º - URDC do Paço irá realizar, no próximo dia 17 de novembro de 
2019, um evento denominado "II Trilhos D. Pedro e D. Inês”, que 
consistirá numa prova de trail com cerca de 16 Km e uma 
caminhada com cerca de 10 Km. 

2º O Trail terá início às 9h30, com um tempo limite de 4h30, e a 
caminhada terá início pelas 9h45.  

3º Ambos os percursos serão circulares, terão início e fim junto à 
sede da URDC Paço (Lat., long.39.2978025, -9.2863444). 

4º - Os percursos irão decorrer maioritariamente em trilhos 
técnicos, alguns estradões, com descidas e subidas acentuadas no 
Planalto das Cesaredas, atravessando locais no Concelho da 
Lourinhã na freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e Moledo e no 
Concelho de Peniche na freguesia de Atouguia da Baleia, estando 
estes marcados com fitas sinalizadoras e setas. (percurso e 
altimetria a publicar oportunamente) 

5º Haverá cruzamento de estradas que não estarão encerradas ao 
trânsito, pelo que os atletas devem respeitar o código da estrada 
sendo responsáveis pelo seu atravessamento. 

6º No percurso de Trail haverá uma competição destinada a casais 
denominada troféu D. Pedro e D. Inês, para o efeito a inscrição 
terá de ser feita no site do evento escolhendo essa opção. 

7º- Para se concorrer ao troféu D. Pedro e D. Inês a inscrição terá 
de ser obrigatoriamente feita por uma equipa de dois constituída 
por homem e mulher, onde não haverá distinção de escalão 
podendo ser os concorrentes de escalões diferentes, no entanto 
também classificarão na geral individual e aqui no escalão 
respetivo.  Os concorrentes ao prémio D. Pedro e D. Inês terão que 
obrigatoriamente atravessar a linha de meta juntos e em caso de 
lesão ou desistência de um dos elementos o outro poderá continuar 
em prova concorrendo apenas para a classificação geral. 

8º As inscrições serão efetuadas através da plataforma online 
disponibilizada pela empresa Record Pessoal, ou no caso de sócios 



da URDC do Paço poderão optar por fazer diretamente na sede da 
Associação.  
As inscrições terão de ser efetuadas e pagas até à data limite de 3 
de novembro.  
Serão disponibilizadas 400 inscrições na soma total entre trail e 
caminhada. 

9º Os atletas/clubes são responsáveis por verificar se todos os seus 
dados se encontram corretos nas listas de inscritos. 
O nome do clube tem de ser coincidente para todos os atletas para 
poderem ser considerados da mesma equipa. 

10º O valor da inscrição será de 8 euros para a caminhada e de 12 
euros por atleta para a corrida. 
A inscrição inclui para os atletas do trail: t-shirt, duche, prémio 
finisher e seguro; para os caminheiros: t-shirt, duche e seguro. 
Não haverá alfinetes. 
Poderão existir outros brindes se a organização através dos seus 
colaboradores os conseguir angariar. 

11º Em ambos os casos terão ainda direito a dois abastecimentos 
sólidos e líquidos durante o percurso e outro no final. Haverá 
controlo de atletas nos postos de abastecimentos. 

12º Será ainda possível aos participantes e acompanhantes a 
inscrição no almoço, o tradicional frango assado na brasa que será 
assado e servido na sede da Associação, através do pagamento 
extra de 7,5 euros . 
Crianças até 11 anos não pagam refeição, no entanto, não dispensa 
a sua comunicação. 
No dia do evento, caso exista disponibilidade, todas as refeições 
terão o valor de 8 euros, independentemente de ser participante 
ou não. 

13º No trail só poderão participar indivíduos de ambos os sexos 
com mais de 18 anos, desde que gozem de boa saúde e se 
encontrem com uma preparação física e psíquica apta a esforços 
longos, não se responsabilizando a Organização por qualquer tipo 
de consequências negativas provocadas pela sua participação.  



14º A caminhada não tem caracter competitivo destina-se a todos 
os indivíduos de ambos os sexos, cuja condição física o permita 
percorrer trilhos, por vezes técnicos e com algumas subidas/
descidas acentuadas. Não se aconselha, no entanto, a participação 
a crianças menores de 12 anos. A responsabilidade da participação 
na caminhada de crianças e jovens até aos 18 anos, é da inteira 
responsabilidade dos pais/tutores, declinando a organização 
qualquer responsabilidade em termos de seguro em acidentes 
ocorridos.  

15º Ao se inscrever no trail ou na caminhada, deduz-se que o 
participante está ciente das suas capacidades físicas e mentais, 
além de estar consciente das dificuldades e especificidades da 
corrida por trilhos. De haver adquirido, antes do evento, uma 
capacidade real de autonomia em montanha que permita a gestão 
dos problemas que derivem deste tipo de prova, nomeadamente: 
conseguir enfrentar sem ajuda externa condições ambientais e 
climatéricas adversas, saber gerir os problemas físicos ou mentais 
decorrentes de uma fadiga extrema, os problemas digestivos, as 
dores musculares e articulares, as pequenas lesões, etc.  

16º- No caso de algum participante se fazer acompanhar de 
animais de companhia, terá de ter em consideração a lei geral em 
vigor e será da sua inteira responsabilidade qualquer 
acontecimento envolvendo o animal.  

17º - ESCALÕES - As competições destinam-se a todos os atletas, 
federados ou não, em representação individual ou coletiva 
(Clubes, Escolas, Associações desportivas, etc.), depois de 
devidamente inscritos, no âmbito da corrida para todos, tendo os 
seguintes escalões:  

MASCULINOS: − Sub 23 - 18/23 anos − Seniores - 24/39 anos − M 40 
- 40/49 anos − M 50 - 50/59 anos − M 60  - (60 anos ou mais)  

FEMININOS: − Sub 23 - 18/23 anos − Seniores - 24/39 anos − F 40 - 
40 /49 anos − F 50 - 50 /59 anos – F60 (60 anos ou mais).  
As idades indicadas referem-se ao dia da prova.   

18º Para o troféu D. Pedro e D. Inês existirão troféus para os três 
primeiros casais a terminar a prova. 



19º Estarão abrangidos pelo seguro todos os participantes, atletas 
ou caminheiros devidamente inscritos.  
(condições a divulgar) 

20º Nos trilhos apenas ficam as pegadas pelo que todos são 
responsáveis por não deixar invólucros de géis, barras energéticas 
ou outros. 

21º Os atletas ficam obrigados a manterem-se atrás da linha de 
partida, devem colocar o dorsal em local visível e assim deve 
permanecer ao longo de toda a prova.  
Durante a prova só é permitido o abastecimento de água ou outros 
produtos aos atletas nos locais indicados pela Organização. 

22º Dado que a prova se realiza em novembro, é aconselhável o 
uso de corta- vento e telemóvel operacional. 
Sugere-se depósito de água ou equivalente com 0,5 litro de 
capacidade, ou copo com 15cl de capacidade, alimentos 
energéticos (gel/ barras), apito.   
A organização em função das previsões meteorológicas poderá 
obrigar ao uso de equipamento obrigatório que será comunicado 
atempadamente. 

23º O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos 
membros da Organização colocados na zona de partida e ao longo 
do percurso.  Será desclassificado todo o concorrente que não 
cumpra o presente regulamento, não complete o percurso segundo 
o indicado, deteriore ou suje o meio ambiente, não leve o dorsal 
bem visível.  Todo o atleta que utilize meios ilícitos para obter 
vantagem em relação a outros, será automaticamente 
desclassificado.  

24º - As classificações serão realizadas através de controlo de 
passagem. Ao longo do percurso existirão postos de controlo. Os 
atletas terão de parar, a fim de ser registado o controlo no seu 
dorsal. Os atletas devem respeitar a ordem de chegada ao 
controlo. As classificações do Trail serão feitas individualmente em 
cada escalão e na geral.  



25º A cerimónia de entrega de prémios será feita nas instalações 
da URDC assim que oportuno logo após todos os pódios estarem 
fechados.  

26º O presente regulamento segue as boas normas e 
recomendações. Todos os participantes, pelo facto de efetuarem o 
ato de inscrição no evento pressupõe a total aceitação do presente 
Regulamento. O mesmo pode ser alterado mediante aditamento.  

27º A ace i tação do presente regu lamento impl ica , 
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 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.  

28º Os inscritos na prova que não levantarem os dorsais no dia da 
prova terão 15 dias para o fazer, postos os quais perdem direito 
aos mesmos assim como os vencedores dos escalões que não 
estiverem presentes na cerimónia de entrega de prémios. 

29º Casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela 
organização, de cujas decisões não haverá recurso.  

 


