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CROSS-TRAIL VIVER ALMONDA 

RIBEIRA RUIVA / TORRES NOVAS 

REGULAMENTO 

1. ORGANIZAÇÃO  

O Cross-Trail Viver Almonda é organizado pela associação Viver Almonda, com o apoio da 

Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense (SFLUR).  

2. PERCURSO  

A Cross-Trail (20 km), o mini Cross-Trail (10 km) e a caminhada têm partida no Largo do Anjo, 

em Ribeira Ruiva, Torres Novas, e chegada prevista no pavilhão da SFLUR.  

2.1. Cross-Trail – 20 km  

Percurso rural constituído por uma volta única de 20 km (aprox.), com desníveis consideráveis, 

com partida no Largo do Anjo, na Ribeira Ruiva, e passagem pela “ponte das ribeiras”, margens 

do rio Almonda, e a envolvente agro-florestal de Ribeira Branca, Casal da Pinheira, Zibreira e 

Pedrogão. 

2.2. Mini Cross-Trail e Caminhada – 10 km  

Percurso rural constituído por uma volta única de 10 km (aprox.), sem desníveis consideráveis, 

com partida no Largo do Anjo, na Ribeira Ruiva, e passagem pela “ponte das ribeiras”, margens 

do rio Almonda, e a envolvente agro-florestal de Ribeira Branca, Ribeira Ruiva e Casal da 

Pinheira.  

3. PROGRAMA  

O Cross-Trail e caminhada Viver Almonda decorrerá no dia 2 de Novembro de 2019, de acordo 

com o seguinte programa (distâncias aproximadas):  

 

* 16h00m – Partida –Cross-Trail (20 km)  

*16h15m- Mini Cross Trail e Caminhada (10 km) 

4. ABASTECIMENTOS  

Na prova principal haverá abastecimento aos cerca de 6, e 14 kms, no Mini Cross Trail e 

caminhada aos 6 km.  
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Por motivos ambientais a prova decorrerá em semi autosuficiência com enchimento de 

recipientes, não serão distribuídas garrafas ou copos aos atletas. Os atletas deverão nas zonas 

de abastecimento encher o seu reservatório. 

Todos os participantes terão acesso a abastecimento após a meta.  

Todos os participantes da Prova Principal e Caminhada terão direito a uma refeição ligeira 

(Sopa, Bifana, 1 Bebida e doce). O café não está incluído na refeição. 

 

5. DURAÇÃO MÁXIMA  

A prova principal e a caminhada terão uma duração máxima de 3H00M, terminando às 19h00.  

6. INSCRIÇÕES  

- As inscrições decorrem entre 10 de Setembro e 31 de Outubro de 2019 e podem ser 

efetuadas através do seguinte método:  

* Internet: preenchimento do formulário on-line disponível em:  

https://www.prozis.com › evento › Cross Trail Viver Almonda 2019 

- As inscrições só são consideradas válidas após a confirmação do respetivo pagamento. 

- Os atletas são responsáveis por verificar se todos os seus dados se encontram corretos nas 

listas de inscritos, entretanto publicadas.   

- A participação de caminheiros menores de idade está sujeita à entrega de um termo de 

responsabilidade por parte dos pais ou encarregados de educação.  

- Na inscrição no Cross Trail, mini Cross-Trail e Caminhada está incluído:  

 Inscrição; 

 Dorsal (excepto caminha); 

 Seguro de acidentes pessoais;  

 Abastecimentos sólidos e líquidos;  

 Banhos; 

 Refeição ligeira. 

 

* A aquisição da T-shirt técnica é facultativa, com um custo independente do valor da inscrição 

(Atletas - 3€); devendo ser feita referência por parte de quem o desejar, no ato de inscrição 

(quem pretender T-shirt deverá preencher o campo reservado para esse efeito, bem como o 

tamanho (XXL; XL; L; M; S), no formulário on-line). 
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6.1. Custo de participação e limite de inscrições  
 

A participação no Cross Trail (20 km), tem um custo de 10 € caso a inscrição ocorra até ao dia 
30 de Setembro de 2019. Após este prazo terá um custo de 12 €, entre o dia 1 de Outubro e o 
prazo limite de inscrição (31 de Outubro de 2019). 

 A participação no Mini Cross-Trail (10 km), tem um custo de 8€ caso a inscrição ocorra até ao 

dia 30 de Setembro de 2019. . Após este prazo terá um custo de 12 €, entre o dia 1 de Outubro 

e o prazo limite de inscrição (31 de Outubro de 2019). 

A participação na Caminhada terá um custo de 8€. 

A organização poderá a qualquer momento e sem aviso prévio, suspender ou prorrogar os 

prazos referidos assim como adicionar ou limitar o número de inscrições em função de 

necessidades / disponibilidades técnicas / estruturais.  

As inscrições nas provas, Cross Trail (20 km) e mini Cross-Trail (10 km) encontram-se limitadas 

a 300 participantes. As inscrições serão encerradas assim que se atinjam os limites definidos.  

A inscrição na corrida é pessoal e intransmissível, sendo permitidas alterações com um custo 

de 2€ até dia 27 de Outubro de 2019.  

Não são aceites cancelamentos nem efetuadas devoluções de valores pagos no momento da 

inscrição, independentemente da causa ou da importância. 

6.2. PAGAMENTO 

Preencher formulário de inscrição e efetuar pagamento no Multibanco ou Homebanking 

através da opção "Pagamento de Serviços". Esta referência multibanco tem um prazo máximo 

de 3 dias para pagamento. Findo este prazo de 3 dias a sua inscrição será apagada da lista de 

inscritos. 

7. DORSAL 

O levantamento dos dorsais terá lugar no pavilhão desportivo da SLFUR (a 300 metros do local 

da partida), das 14h00 às 15h45, no dia da prova. 

O dorsal é pessoal e intransmissível e de utilização obrigatória.  

Deve estar colocado de forma visível na parte frontal da t-shirt durante todo o desenrolar da 

prova.  

Atletas sem dorsal/inscrição não serão autorizados a circular no percurso e não terão acesso 

aos abastecimentos. 

8. MATERIAL OBRIGATÓRIO/ RECOMENDADO  

Recomendado: Copo/recipiente; . Frontal (20 km)); Telemóvel carregado.  
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9. CLASSIFICAÇÕES  

As classificações serão disponibilizadas na zona da meta, e publicadas no dia da prova no 

FaceBook do Viver Almonda. 

10. PRÉMIOS  

Cross Trail / Mini Cross Trail: 

 - Troféus aos 3 primeiros da geral Masculina e Feminina.  

- Troféus aos 3 primeiros de cada escalão.  

Caminhada: sem carácter competitivo, não tem classificação.  

Será atribuído um prémio (#velhassaoassapatilhas) ao atleta mais velho (Masc. e/ou Fem.), 

que termine a prova principal. 

Será atribuído um prémio (#melhordaminhaaldeia) ao atleta melhor classificado, com morada 

de residência na extinta freguesia de Ribeira Branca. 

Será atribuído prémio um prémio (#juntossomosmaisfortes) à equipa mais numerosa, sendo 

que as inscrições das provas e da caminhada são cumulativas. 

A entrega de prémios é realizada no próprio dia, pelas 20h00m no pódio a ser colocado no 

local de chegada.  

11. DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS ETÁRIAS/ SEXO  

As competições destinam-se a todos os atletas, federados ou não, em representação individual 

ou coletiva, depois de devidamente inscritos, tendo os seguintes escalões:  

FEMININOS/MASCULINOS:  

− F/M Seniores (18 a 40 anos) 

- F/M 40 (40 a 50 anos) 

− F/M 50 (mais de 50 anos)  

NOTAS: - As idades indicadas referem-se 31 de Outubro de 2019 

10. DESQUALIFICAÇÕES  

A organização desqualificará qualquer atleta que:  

 

ha dorsal;  
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ipule a publicidade do dorsal;  

 

 

-desportivo;   

tletas. 

A Viver Almonda não aceitará nas suas provas a inscrição de atletas que recorram a práticas 

anti-desportivas.  

11. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

A participação na corrida e caminhada está aberta a todos os interessados com idade inferior a 

75 anos. 

Os participantes com idade inferior a 12 anos deverão ser acompanhados por um adulto 

(responsável/tutor) ao longo de todo o percurso. 

Para a segurança de todos não será permitida a participação de atletas em bicicleta, 

acompanhados por animais, skates, patins, cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé.  

12. ASSISTÊNCIA MÉDICA  

A organização irá dar assistência durante a realização das provas, para eventuais primeiros 

socorros. 

Caso haja necessidade de continuidade do atendimento médico de emergência, este será 

efetuado no serviço nacional de saúde, sob a responsabilidade do mesmo. 

13. BANHOS 

No local do levantamento de dorsal (pavilhão SLUR) serão disponibilizados balneários 

masculinos e femininos. 

Em caso de uma grande desigualdade em termos de números de elementos masculinos e 

femininos inscritos, poderemos ter que deslocar a zona de banhos feminina, para balneários 

de outra instalação a cerca de 300 metros do local inicialmente previsto. 

14. SEGUROS  

Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva. Após a 

inscrição assumem que se sentem física e psicologicamente preparados para o esforço físico 

inerente à prova em que irão participar. 

Todos os participantes, sem exceção, devem reunir as condições de saúde necessárias à 

prática desportiva, isentando de quaisquer responsabilidades a organização da prova. 

A organização da prova assegura aos inscritos um seguro de acidentes pessoais, conforme 

previsto. 
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Em caso de acidente, que resulte tratamento hospitalar, o sinistrado deverá pedir um 

relatório médico para apresentar à companhia seguradora. Os custos serão suportados pelo 

sinistrado e reembolsados posteriormente pela companhia de seguros. A organização 

declina qualquer tipo de pagamento. 

 O atleta sinistrado deverá nos dias seguintes efetuar a participação à seguradora à qual 

deve juntar os documentos Em todas as participações efetuadas à seguradora, os atletas 

sinistrados deverão apresentar o nome da entidade organizadora do evento, o número da 

apólice, data e hora da ocorrência. O sinistrado deve de imediato dar conhecimento à 

entidade organizadora. 

 

15. DIREITOS DE IMAGEM  

O participante do evento concede permissão à entidade organizadora de utilizar a sua 

imagem, gravada em suporte de vídeo, televisão, fotografia, ou qualquer outro meio, para 

fins promocionais e publicitários do próprio evento e da entidade organizadora. 

 

16. ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 

 

Todos os participantes, pelo facto de efetuarem a sua inscrição, aceitam o presente 

regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: - Endereço:  

Associação Viver Almonda 

Largo Pedro Gonçalves, Ribeira Ruiva, Torres Novas 

email: viveralmonda@gmail.com 


