
Pinga Trail 2019 – Arruda dos Vinhos

A Associação K4ninos Runners com o apoio da Camara Municipal de Arruda dos
Vinhos, vai realizar no dia 17 de Novembro a 3ª Edição do Pinga Trail.

1. Condições Participação

Idade mínima - A idade mínima para participação no Trail Curto (16Km) e Trail Longo (26Km) é:
16 Anos

Na prova da Caminhada não existe idade mínima de participação. No caso dos participantes
menores de idade, deverão estar acompanhados por familiares maiores de idade. A
Caminhada terá uma distância aproximada de 10km.

Inscrição - Todos os participantes em qualquer uma das três provas deverá ter a sua inscrição
regularizada. O pagamento deverá ter sido feito dentro dos prazos definidos e os dados
pessoais devem estar correctos.

Condição Física – Para o Trail Longo recomenda-se que os participantes possam ter já alguma
experiência neste tipo de provas para que o possam concluir em segurança sendo capazes de
gerir o esforço exigido. No Trail Curto e Caminhada a recomendação é que os participantes
tenham algum tipo de regularidade na prática de actividade física, nomeadamente corrida.

Dorsal – Todos os participantes deverão transportar de forma visível o dorsal que será
disponibilizado pela organização.

Material Obrigatório – Os participantes deverão ter consigo o material obrigatório definido
para cada uma das provas. Os participantes que não respeitem a lista de material obrigatório
serão penalizados em 5 minutos por item.

O material obrigatório não é um preciosismo da organização e o facto de este ser obrigatório
tem como objectivo garantir a segurança de todos os participantes. Dependendo das
condições meteorológicas previstas para a data do evento será ajustada a lista de material
obrigatório.

Conduta imprópria - Comportamento inadequado, recurso a linguagem ofensiva, agressões
verbais ou físicas serão alvo de advertência, desqualificação ou expulsão. Sendo o desporto e
neste caso o Trail, uma atividade para amantes da natureza, o atleta deverá transportar
consigo todos os resíduos que possa produzir. Existirão nos locais de abastecimento locais
próprios para depositar os resíduos. A falta de respeito pela natureza será punida com
desqualificação.
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2. Inscrição

Inscrições - As inscrições terão que ser efetuadas através da plataforma de inscrições da
PROZIS mediante o preenchimento dos dados solicitados e do respectivo pagamento (de
acordo com os métodos indicados).

http://www.prozis.com/pingatrail19

Confirmação de Inscrição - Após a inscrição e o pagamento, o participante ou o clube irão
receber um email de confirmação.

Esclarecimentos / Reclamações - Relativamente à inscrição, todas as dúvidas ou reclamações
deverão ser enviadas para o mail k4ninos@gmail.com.

Valores Inscrição – Os valores da inscrição em cada uma das provas será o seguinte:

Prova Prazo 1 Prazo 2
Caminhada 10 12
Trail Curto 14 16
Trail Longo 16 18

Incluído na Inscrição:

· Dorsal · Transporte para a meta em caso de abandono
· Abastecimentos · Prémios por escalões**
· Prémio Inscrição · Prémio para as três melhores equipas (Pontuam

os três primeiros atletas de cada equipa)**

· Prémio Finisher · Banhos
· Seguro

** Trail Longo e Trail Curto
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3. Classificação e Prémios

Classificação por faixa etária e género: - A classificação das provas de trail será organizada por
equipas, por sexo e por escalões etários conforme a metodologia referida no quadro abaixo:

Geral
Geral M
M Seniores – Até aos 39 anos
M40 – 40 a 44 anos
M45 – 45 a 49 anos
M50 – 50 a 54 anos
M55 – 45 a 59 anos
M60 – mais de 60 anos
Geral F
F Seniores – Até aos  39 anos
F40 – 40 a 44 anos
F45 – 45 a 49 anos
F50 – 50 a 54 anos
F55 – 55 a 59 anos
F60 – mais de 60 ano

Para efeito de classificação e pontuação dos atletas nos escalões será considerado o ano de nascimento
do atleta, ou seja considera-se a idade que o atleta terá a 31 de Dezembro da corrente época
competitiva. Ex: Um atleta que faz 40 anos em 31 de Dezembro, será classificado no escalão M40
durante todo o Campeonato.

Prémios - Nas provas de trail, serão atribuídos troféus ou prémios aos três primeiros
classificados de todas as classificações acima referidas. Será também atribuído prémio às três
melhores equipas.

Entrega dos Prémios - às 12 horas ou assim que estejam fechadas as respectivas classificações
serão entregues os prémios relativos às duas provas competitivas
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4. Local da Prova

A prova terá lugar na vila de Arruda dos Vinhos, sendo o local da partida e chegada a Adega
Cooperativa de Arruda dos Vinhos

Banhos: Pavilhão do Clube Recreativo Desportivo Arrudense

Estacionamento: Junto ao local da partida e locais circundantes
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5. Percursos e distâncias

· O percurso de cada uma das provas será divulgado na página da prova /Facebook.

· As distâncias anunciadas são aproximadas e não deverão estar longe das distâncias
efectivas de prova.

· Os acumulados serão anunciados simultaneamente com os percursos.

· Todas as provas terão início e conclusão no mesmo local.

· Existirão pontos de controlo ao longo do percurso para o Trail Longo e  Trail Curto

· O Trail Curto percorrerá até certa altura o mesmo percurso que o Trail Longo
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6. Programa e Horários

Até 2 de Novembro – 1º Prazo Inscrição

3 de Novembro a 10 de Novembro – Últimas inscrições

16 Novembro – Levantamento de dorsais. A hora e local serão anunciados em tempo útil.

17 Novembro

7h00 – 8h15 – Levantamento dos dorsais no local da Partida

8h45 – Briefing

9h00 – Partida Trail Longo e Trail Curto

9h30 – Partida Caminhada

13h00 – Entrega Prémios

15h00 – Tempo limite para chegada
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Nota

O presente regulamento poderá sofrer alterações, as quais serão devidamente comunicadas a
todos os participantes através de email ou da página do Pinga Trail e no Facebook


