
 
 
 

REGULAMENTO 
Trail Solidário Vale do Leça - LAMELAS 2019 

 
 
 
 
 

ACDL: 
https://www.facebook.com/Trail-Solid%C3%A1rio-Vale-do-Le%C3%A7a-

1167040113430013/  

 

Contacto: trailsolidariovaledoleca@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

Documento atualizado em: 17 Outubro 2019 
 

 
 

 
 
 

ATENÇÃO: 
Para uma melhor organização pessoal, leia este documento. 

 
 

 
 

INFORMAÇÃO DE PROVA: 
 
 

ORGANIZAÇÃO: 
ACDL - Associação Cultural e Desportiva de Lamelas 

 
EVENTO: 

Trail Solidário Vale do Leça - Lamelas, Santo Tirso 2019 
 

LOCAL: 
Junta de freguesia de Lamelas, Santo Tirso - Portugal 
GPS: 41°17'25.98"N 8°28'37.38"O 

 
DATA: 

28 Dezembro 2019 



 

 
 

REGULAMENTO 
 

 
• ARTIGO 1º: ORGANIZAÇÃO 

 
• A ACDL - Associação Cultural e Desportiva de Lamelas entidade tambem 

promotora de eventos desportivos, organiza o TRAIL SOLIDÁRIO VALE DO LEÇA 
em Lamelas.  

 
• ARTIGO 2º: INFORMAÇÕES GERAIS 

 
• O Trail Solidário Vale do Leça é um evento desportivo EXTRA COMPETIÇÃO de 

Trail / Caminhada onde os participantes participam num percurso 17km (trail) ou 
7km (caminhada) 

 
• As seguintes regras foram compiladas para assegurar o bom funcionamento de 

um evento complexo e emocionante, como uma corrida de Trail ou Caminhada, 
promovendo aos participantes de variados distritos momentos de emoção e sã 
camaradagem. Estas regras são fulcrais para que o evento decorra da uma forma 
positiva e que queremos sem acidentes.  
A organização reserva o direito de alterar ou introduzir regras a qualquer 
momento, na forma de adenda. 

 
• A participação no Trail Solidário Vale do Leça implica a aceitação do presente 

Regulamento. 
 
 

• ARTIGO 3º: ADENDAS AO REGULAMENTO 
 

• O presente documento identifica no topo desta página, a data referente à sua 
atualização. Sempre que seja efectuada uma adenda a mesma será introduzida 
neste documento.    

 
 

• ARTIGO 4º: PARTICIPANTES, VERTENTES. 
 

• O Trail Solidário Vale do Leça é aberto a todos os participantes Portugueses e 
Estrangeiros, não requerendo de qualquer estatuto, filiação, licença desportiva 
da Federação.... 

 
• Não existirá classificação.  

 
 

• ARTIGO 5º: INSCRIÇÕES 
 

• Limite de inscrições: 
• TRAIL: 550 Participantes (independentemente de masculinos ou femininos). 



• CAMINHADA: 150 Participantes (independentemente de masculinos ou 
femininos). 

 
• As inscrições não são reembolsáveis.  

 
• Em caso de cancelamento ou adiamento por causas naturais (desastres naturais; 

inundações; incêndios ou outro) não existirá reembolso.  
 

• Em caso de dúvidas contactar via e-mail: trailsolidariovaledoleca@gmail.com  
 

• Valores: 
 

• TRAIL: 
• 5,00€ 

 
• CAMINHADA 

• 3,00€ 
 

• Taxa de inscrição referida inclui: 
 

• Participação no TRAIL SOLIDÁRIO VALE DO LEÇA; 
• Seguro de acidentes pessoais; 
• Frontal; 
• Abastecimento Líquido e solido; 
• Balneários; 

 
• ARTIGO 6º: IDENTIFICAÇÃO 

 
• A organização reserva o direito de recusar a inscrição a participantes, por terem 

cometido os seguintes atos em eventos anteriores: 
• Ações antidesportivas; 
• Desrespeito pelas organizações; 
• Suspensão por doping. 

 
 

• ARTIGO 7º: FRONTAIS 
 

• Os Atletas obrigam-se a afixar à frente o frontal.  
 

Os Atletas devem preservar os Frontais e manter os mesmos visíveis a todos os controladores, 
técnicos das atividades e organização do evento. 
 

• ARTIGO 8º: PROGRAMA DE PROVA 
 

 
• 28 Dezembro - Sábado 

 
07H00 - 9H - Secretariado 
9H15 - Briefing Atletas 
9H30 - Partida 



13H00 - Sorteio 
13H:30 - Encerramento do evento 

 
 
 

• ARTIGO 13º: COMPORTAMENTOS EM PROVA 
 

• Os Atletas que se preparam para ultrapassar deverão dar indicação vocal.  
 

• Os Atletas não podem interferir corporalmente de modo a impedir a progressão 
de outro Atleta. Em situações de conflito ou falta de desportivismo, os Atletas 
em causa serão penalizados com a exclusão do evento. 
 

• A utilização de linguagem imprópria ou qualquer outro tipo de comportamento 
não desportivo será penalizado com exclusão do evento. 

 
• O Atleta é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros 

provenientes de suplementação alimentar e/ou outros e assim depositá-los nos 
locais apropriados.  

 

• Aos comportamentos anti-desportivos e anti-ambientais, aplica-se a exclusão do 
participante, e a impossibilidade de participação em futuras edições de 
Trail/Caminhadas organizadas pela Associação Cultural e Desportiva de Lamelas.  

 

• Comportamentos inadequados, como: agressões verbais ou físicas, serão 
comunicadas às autoridades (PSP, GNR). 

 
 

• ARTIGO 14º: SEGUROS E CONDIÇÕES 
 

• SEGUROS: 
•  Todos os atletas do TRAIL estão abrangidos por seguro. 
 

 
• CONDIÇÕES: 

• Todos os participantes declinam tomar qualquer ação legal, resultado da 
participação na prova.  

 
• Os participantes serão responsáveis por todas as ações suscetíveis de 

produzir danos materiais, morais, ou de qualquer outra natureza, a si 
mesmos ou a terceiros. A organização declina toda a responsabilidade, em 
caso de acidente por negligência ou roubo de objetos e ou valores dos 
participantes. Fica a organização, bem como quaisquer dos envolvidos na 
organização da prova, isentos de responsabilidade resultante dos atos acima 
descritos. 

 
• Após a inscrição, os Atletas assumem que se encontram, física e 

psicologicamente preparados para o esforço físico e mental, inerentes à 
prova. 

 



• É fundamental que o atleta tenha a noção de autogestão do esforço, quer 
físico, quer mental, perante situações adversas às quais poderá ficar 
exposto, sem que seja possível ajuda/resgate imediato. É fundamental o 
atleta saber como atuar em caso de pequenas lesões, indisposições 
gástricas, entre outras situações, decorrentes da tipologia da prova. 

 

• Em caso de desistência da prova é obrigatório que os participantes forneçam 
com a rapidez possível à informação da sua identidade e intenção da ação 
que pretende realizar.  

 
 

• Qualquer violação ao disposto nos pontos anteriores implica a 
impossibilidade de alinhar à partida da prova ou se tal não for detetado 
antes da partida, a exclusão no final na prova. 

 
 

• INFORMAÇÕES: 
 

• O evento dispõe de várias equipas de socorro. 
 
 

• ARTIGO 16º: DIREITOS DE IMAGEM E DADOS PESSOAIS 
 

• Os participantes são livres de captar imagens fotográficas e vídeos. 
 

• Os participantes autorizam a entidade organizadora da prova ao registo 
multimédia (foto e vídeo), na sua totalidade para efeitos de marketing e 
publicidade, e assim cedem todos os direitos à sua exploração comercial por 
parte da organização. 

 

• Os Atletas consentem a utilização dos seus dados pessoais, por parte da 
organização. 

 
 

• ARTIGO 17º: CANCELAMENTO DE PROVA 
 

• A prova poderá ser cancelada em virtude de causas naturais (desastres naturais; 
inundações; incêndios ou outro). 

 
• Em caso de cancelamento da prova o valor das inscrições não será devolvido. 

 
 

• ARTIGO 18º: RECURSOS 
 

Só serão aceites recursos pela forma escrita, durante o decorrer da prova ou até 30 

minutos após a chegada do Atleta reclamante. 

 

 



 

 


