Regulamento
1º Trail Entre o Rio e a Aldeia
1. Prova
1.1. Apresentação da prova / Organização
- O 1º Trail Entre o Rio e a Aldeia seraá realizado nos dias 20 de abril de 2019 e eá
um evento organizado pela Comissaã o de Festas de Santo Amador, com o apoio de
vaá rios parceiros institucionais e privados.
1.2. Programa / Horário
Dia 20 de abril
07:30 h – Abertura do Secretariado na mata da ribeira – Rio Ardila – Santo
Amador (Local da Partida).
Todos os participantes deveraã o levantar a documentaçaã o necessaá ria/dorsal ateá 15
minutos antes do iníácio da prova.
09:00 h – Iníácio da prova.
- Partida do Trail Longo (19 Km).
- Partida do Trail curto (12 Km).
09:05 h – Partida da caminhada (7 Km).
12:00 h – Iníácio da entrega de preá mios (a partir da hora indicada dar-se-aá iníácio aà
cerimoá nia consoante o fecho de cada poá dio).
1.3. Mapa/ Perfil altimétrico/ descrição percurso
- A informaçaã o do perfil altimeá trico seraá disponibilizada em breve. Os percursos
estaã o a ser aperfeiçoados pelo que seraá normal existirem pequenas alteraçoã es aos
mesmos, informaremos todos os participantes das mesmas em tempo oportuno.
- O percurso seraá sinalizado atraveá s de fitas. Para aleá m destas seraã o colocadas
placas direcionais e informativas com indicaçaã o de zonas perigosas e de
quiloá metros percorridos ou a percorrer.
- Existiraã o membros da organizaçaã o nos locais mais críáticos e passíáveis de engano
ou duá vida (separaçoã es de provas, passagens de estrada, etc).
- Todos os participantes devem acatar as indicaçoã es da organizaçaã o sob pena de
poderem vir a ser desclassificados.
1.4. Tempo limite
- Todos os participantes teê m 4h00m de tempo limite para terminar o percurso em
que estaã o inscritos.

- Se a organizaçaã o entender afastar um atleta devido ao seu estado de sauá de, este
assim o deve fazer, de modo a garantir o seu bem-estar.
- Por motivos de segurança – mau tempo, inceê ndio ou outro motivo – reserva-se aà
organizaçaã o o direito de modificar o traçado ou a distaê ncia a ser percorrida ou
mesmo a cancelar o evento.
- Os postos de controlo seraã o os postos de informaçaã o privilegiados para
comunicar aos concorrentes as decisoã es teá cnicas respeitantes ao evento.
1.6. Metodologia de controlo de tempos
- O controlo de tempos e classificaçoã es seraã o assegurados pela empresa ACORRER,
sendo as mesmas publicadas no site do evento, bem como na plataforma da
ACORRER .
- Qualquer reclamaçaã o aà s classificaçoã es deve ser efetuada por escrito ateá 60
minutos apoá s o teá rmino do uá ltimo atleta em prova, para que produza efeitos no dia
da prova.
1.7. Postos de controlo
- Seraã o efetuados diversos controlos de passagem por parte da organizaçaã o em
locais que soá seraã o do conhecimento dos atletas no decurso da prova.
- Qualquer falha de passagem em controlo daraá direito a desclassificaçaã o da prova.
EÉ imprescindíável que o participante transporte o dorsal bem visíável.
- Caso ocorra a perda do dorsal durante a prova, deveraá ser fornecido o seu
nuá mero, pelo participante, nos postos de controlo da organizaçaã o, de modo a ficar
registada a sua passagem.
1.8.Locais dos abastecimentos
- Haveraá diversos postos de abastecimento ao longo dos percursos.
- Informaçaã o acerca de distaê ncias de PA’s, alimentaçaã o e hidrataçaã o fornecida pela
organizaçaã o seraá disponibilizada na paá gina do Facebook do evento
- A organização não fornecerá copos nas assistências, pelo que os atletas
devem transportar meios para que possam abastecer-se, como caneca, bidon,
camelback, etc.
1.9. Material recomendado para Trail Longo





Manta Teá rmica
Telemoá vel – funcional
Apito
Reservatoá rio para líáquidos (capacidade 1L)



Corta-Vento ou Impermeaá vel

- Caso as condiçoã es meteoroloá gicas estejam instaá veis e/ou em estado de alerta,
poderaá a organizaçaã o, avisando em tempo uá til todos os participantes, tornar
obrigatoá rio o material referido como aconselhaá vel. Caso isso aconteça seraá
comunicada ateá 48 horas antes do evento.
1.10. Informação sobre passagem de locais com tráfego rodoviário
- A prova iraá decorrer em poucos troços de passagem com traá fego rodoviaá rio.
- Todos os atletas teraã o que ter cuidado ao passar nos troços rodoviaá rios, pois naã o
haveraá corte de traê nsito em vias onde a circulaçaã o automoá vel seja possíável,
devendo os mesmos cumprir escrupulosamente todas as normas aplicaá veis aos
peoã es.
1.11. Penalizações/ desclassificações
Incumprimento
Naã o complete o percurso estipulado
Auseê ncia de passagem em um ou mais pontos de controlo
Exceder o tempo limite de prova
Ignorar as indicaçoã es da organizaçaã o ou conduta antidesportiva
Alterar o dorsal ou participar com o dorsal de outro atleta

Penalização
Desclassificaçaã o
Desclassificaçaã o
Desclassificaçaã o
Desclassificaçaã o
Desclassificaçaã o

1.12. Responsabilidades perante o atleta/ participante
- Naã o haveraá direito a devoluçoã es do valor do pagamento da inscriçaã o exceto se a
prova for anulada previamente por motivos imputaá veis aà organizaçaã o.
1.13. Seguro desportivo
- A organizaçaã o contratualizaraá um seguro para o evento de responsabilidade civil
e ainda um de acidentes pessoais para cada atleta.
- Em breve disponibilizaremos as coberturas e apoá lice contratada, sendo que a
mesma preveraá no míánimo as coberturas exigidas por lei.
2. Condições gerais de participação
2.1. Idade de participação
Prova

Distância

Ultra Trail
Trail Longo
Trail Curto
Caminhada

45 Km
25 Km
15 Km
10 Km

Participação
permitida a
partir de*
18 anos
18 anos
18 anos
Sem restriçoã es

Classificação
Escalões

Classificação
Geral

SIM
SIM
SIM
N /A

SIM
SIM
SIM
N/A

* A idade a ter em conta será a que o participante terá em 31 de outubro de 2019

2.2. Inscrição regularizada
- O processo de inscriçaã o seraá efetuado atraveá s da plataforma de inscriçoã es do
nosso parceiro ACORRER
2.3. Condições físicas
- Para participar eá indispensaá vel:


Estar consciente das distaê ncias e dificuldades especíáficas da corrida por
trilhos, do desníável positivo e negativo das mesmas, e de se encontrar
preparado fíásica e mentalmente de forma adequada.



Adquirir antes do evento, capacidades reais de autonomia em montanha
que permitam a gestaã o dos problemas que derivem deste tipo de provas.



Conseguir enfrentar sem ajuda externa condiçoã es ambientais e climateá ricas
adversas tais como nevoeiro e chuva.



Saber gerir os problemas fíásicos e mentais decorrentes de fadiga extrema,
problemas digestivos, dores musculares e articulares, pequenas lesoã es, etc.



Estar consciente que o trabalho da organizaçaã o naã o eá o de ajudar o corredor
a gerir os seus problemas.

2.4. Possibilidade ajuda externa
- Os atletas poderaã o receber ajuda externa durante a prova desde que naã o cause
interfereê ncia com outro atleta em prova e em zonas identificadas pela organizaçaã o.
- Por ajuda externa entende-se a assisteê ncia ao atleta, quer seja no fornecimento de
alimentaçaã o, primeiros socorros ou similar e nunca poderaá ser confundida com
ajuda no transporte ou açaã o que ajude o participante a transpor o percurso com
maior facilidade.
2.5. Colocação dorsal
- O dorsal do atleta eá pessoal e intransmissíável, deve ser usado aà frente do atleta e
de prefereê ncia aà altura do peito, sendo proibida a sua colocaçaã o em mochilas. Naã o eá
permitida qualquer alteraçaã o do dorsal sob pena de desclassificaçaã o.
2.6. Regras conduta desportiva
- O comportamento inadequado ou o recurso de linguagem ofensiva, como recurso
a agressaã o verbal ou de qualquer espeá cie, em todas as modalidades, seraã o alvo de
adverteê ncia, expulsaã o ou desqualificaçaã o.
- Todos os participantes devem proteger o meio ambiente, deixando o meio
envolvente tal como o encontraram, por isso exigimos que naã o deixem lixo nos
trilhos fora das zonas de assisteê ncia (PA’s).

3. Inscrições
3.1. Processo inscrição
- As inscriçoã es seraã o efetuadas online atraveá s da plataforma de eventos do nosso
parceiro ACORRER,
- Para duá vidas e esclarecimentos acerca do evento, poderaá ser utilizado o email:
cfsantoamador1819@gmail.com.
- Para todas as inscriçoã es seraã o geradas refereê ncias automaá ticas de Multibanco,
naã o sendo necessaá rio o envio do comprovativo de pagamento tendo, no entanto, as
mesmas um tempo limitado para pagamento, sob pena de serem inativadas.
- O processo de inscriçoã es termina no dia 14 de abril de 2019.
3.2. Valores e condições de inscrição
Prova
TRAIL LONGO 19 Km
TRAIL CURTO 12 Km
CAMINHADA 7 Km
REFEIÇAÃ O

Valor
10 €
10 €
7€
3€

4. Secretariado da prova/ horários e locais
Dia 20 de ABRIL
07:30 h – Abertura do Secretariado na mata da ribeira – rio Ardila (Local da
Partida).
3.5. Serviços disponibilizados
- Balneaá rios no Campo de Futebol de Safara (10km do local de partida e chegada).
- Serviço de Bar (junto aà chegada).
4. Categorias e Prémios
4.1. Definição das categorias etárias/sexo individuais
TRAIL LONGO/TRAIL CURTO
MASCULINO
M Seniores – 18 a 39 anos
M 40 – 40 a 49 anos
M 50 – 50 a 59 anos
M 60 – mais de 60 anos

FEMININO
F Seniores – 18 a 39 anos
F 40 – 40 a 49 anos
F 50 – 50 a 59 anos
F 60 – mais de 60 anos

CAMINHADA: Sem Escaloã es
Nota: Para efeito de classificaçaã o e pontuaçaã o dos atletas nos escaloã es seraá
considerado a idade que o atleta teraá aà data da prova.

Classificação por equipas
- A classificaçaã o coletiva determina-se da seguinte forma: primeiro, e com base na
classificaçaã o geral absoluta (masculinos e femininos), somam-se os lugares dos 3
primeiros classificados de cada equipa. Em caso de empate declara-se vencedora a
equipa que em primeiro lugar feche a classificaçaã o coletiva. Seguidamente
organizam-se as equipas por ordem crescente de pontos obtidos na operaçaã o
anterior.
- Exemplo:
 Equipa A: 5º + 6º + 7º = 18 => 1º lugar
 Equipa B: 3º + 4º + 12º = 19 => 2º lugar
 Equipa C: 1º + 2º + 17º = 20 => 3º lugar
4.3. Prémios
- Lembrança aà equipa com mais elementos inscritos;
- Preá mio aà s treê s equipas melhor classificadas do, Longo e Curto.
- Preá mio aos 3 primeiros classificados da geral do Trail Longo e Curto;
- Preá mio aos 3 primeiros classificados de cada escalaã o (masc./fem.) do Trail Longo
e Curto.
5. Marcação do Percurso
- A marcaçaã o principal seraá constituíáda por fitas penduradas em elementos
naturais aà altura dos olhos. A cor da fita seraá anunciada no momento da Partida.
- Para aleá m das fitas sinalizadoras seraã o utilizadas outras sinaleá ticas como setas
impressas, poá de pedra a cortar as estradas e informaçoã es diversas para aleá m de
indicaçoã es por colaboradores da organizaçaã o em passagens de estradas e outros
locais.
- Os concorrentes obrigam-se a percorrer todo o trilho sinalizado o mais perto
possíável das marcaçoã es naã o devendo atalhar nos pontos em que eventualmente tal
seja possíável. O naã o acatamento desta norma pode levar aà desclassificaçaã o se no
entender da organizaçaã o da prova tal for feito com a intençaã o de diminuir a
distaê ncia percorrida ou de diminuir as naturais dificuldades teá cnicas do percurso.
- No caso de um concorrente percorrer alguma parte do percurso sem sinalizaçaã o
deveraá voltar atraá s pelo caminho que seguiu e procurar o caminho sinalizado.
6. Imagem e Marketing
- Os dados fornecidos aà Organizaçaã o para inscriçaã o, bem como as imagens (fotos e
víádeos) que possam ser recolhidas durante o evento, poderaã o ser usados pela
Organizaçaã o para futuras açoã es de marketing.
7. Casos Omissos

- Casos omissos ao presente regulamento, notas e alteraçoã es seraã o da
responsabilidade da organizaçaã o, sendo as mesmas devidamente comunicadas.

