
Regulamento do I Trail Senhora do Pranto
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Vai ser realizada no dia 29 de Julho de 2018, a 1ª edição do “Trail Senhora do Pranto”
da aldeia de Sabugosa, Concelho de Tondela, Distrito de Viseu. 

É  uma  Prova  de  Trail  Running  realizada  em  trilhos  sinalizados,  piso  acidentado,
estradões e obstáculos naturais, por terrenos circundantes à aldeia de Sabugosa e São Miguel
Do Outeiro.

1. ORGANIZAÇÃO E ÂMBITO

A 1.ª Edição do “Trail Senhora do Pranto” é um evento de Trail Running, organizado
pela Comissão de Festas de Sabugosa em Honra da Nossa Senhora do Pranto 2018. Decorre
em Sabugosa, no concelho de Tondela, e integra duas provas: Trail de 21KM e Mini Trail de
10KM. Integra ainda uma caminhada de 6km.

1.1 Idade mínima de partiipaaço nas diferentes provas

A idade mínima de partcipação na prova de Trail de 21km é 18 anos. Na prova Mini
Trail de 10km a idade mínima são 16 anos.

Os  atletas  menores  terão  de  apresentar  o  termo de  responsabilidade  (em  anexo)
devidamente preenchido e assinado pelo responsável. (a falta deste documento implica a não
consideração da inscrição.)

Na caminhada de 6km serão admitdos partcipantes com idade igual ou superior a 7
anos, sendo que os menores de idade terão que ser acompanhados por um responsável maior
de idade ou mediante entrega de uma autorização do responsável.

1.2 Insiriaço Regularizada

A  inscrição  na  1ª  Edição  do  “Trail  Senhora  do  Pranto”,  realizada  através  do  site
www.acorrer.pt, implica compreender e aceitar sem reservas as regras e o regulamento da
prova.

Nomeadamente: 

- Proceder ao pagamento da respetva taxa de inscrição, sendo que não é necessário o
envio do respetvo comprovatvo de pagamento.

- Respeitar a Natureza, tentando mantê-la o mais próximo possível do estado anterior
ao evento;

- respeitar as regras de segurança, colocando este aspeto sempre em primeiro lugar,
relatvamente ao compettvo.

1.3 Condiaões Físiias
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Os partcipantes devem: 

- Estar conscientes da distância e das partcularidades da prova em que vão partcipar e
estarem sufcientemente treinados para concluírem a mesma.

- Os partcipantes terão de saber enfrentar problemas fsicos e mentais resultantes da
fadiga, problemas digestvos, artculares e dores musculares.

-  Ter  a  consciência  de  que  não  é  papel  da  organização  ajudar  um  partcipante  a
ultrapassar  estes  problemas  e  que  tal  depende  principalmente  da  sua  capacidade  em  se
adaptar às situações problemátcas decorrentes deste tpo de evento.

1.4 Coloiaaço do dorsal

O dorsal deve estar permanentemente visível durante toda a prova, posicionado sobre a
roupa, na zona do peito ou do abdómen apenas e exclusivamente. 

 

1.5 Regras de ionduta desportva

A 1ª Edição do “Trail Senhora do Pranto”, é um evento que promove e privilegia acima de
tudo o fair-play e o contacto com a Natureza e a Ruralidade e, portanto, é fundamental que os
partcipantes ajudem qualquer pessoa em perigo e alertem o posto de controlo mais próximo
ou contatem a organização através do número que será fornecido aos atletas;

A entdade organizadora reserva-se o direito de excluir da corrida qualquer partcipante
que,  através  do seu  comportamento,  condicione a  gestão e/ou  o bom funcionamento do
evento. Neste caso o atleta não será reembolsado.

 As  condutas  antdesportvas  serão  sancionadas  de  acordo  com  o  seu  grau  de
gravidade, conforme o estpulado no artgo 2.9.

2. A PROVA

 

     2.1 Apresentaaço das provas / Organizaaço

A entdade organizadora reserva-se ao direito de reduzir o número de vagas por razões
de segurança ou por qualquer outro motvo que possa afetar o bom funcionamento da prova.
Todas as alterações serão anunciadas com a devida antecedência no link ofcial e redes sociais.

A partda das provas será dada no parque Dr. Abel Lacerda, na localidade de Sabugosa,
nos horários abaixo indicados. 

    2.2 Programa / Horário

Quarta, 30 de Maio de 2018

Abertura de inscrições
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Sábado,  21 de Julho de 2018 

Data limite para inscrições 

Teraa,  24 de Julho de 2018 

Data limite para pagamentos 

Sábado, 28 de Julho de 2018

14:00h -  18:00h; 20:00h – 22:00h – Abertura de secretariado para entrega de dorsais no Salão
Multusos de Sabugosa

Domingo, 29 de Julho de 2018

07:30h- Check-in  e levantamento dos dorsais

08:00h– Partda dos atletas do Trail Senhora do Pranto

09:00h- Partda dos atletas do Mini- Trail Senhora do Pranto

09:30h- Início da caminhada Trail Senhora do Pranto

12:30h- Hora limite para fm de todas as provas

13:00h- Previsão para a cerimónia de entrega de prémios.

13.30h– Início do Almoço

 

     2.3 Desiriaço do periurso

Os  percursos  da  1ª  Edição  do  “Trail  Senhora  do  Pranto”  são  maioritariamente
compostos por caminhos, trilhos, levadas, estrada forestal e pequenas extensões de asfalto. 

Os percursos utlizam via pública, quer seja por estrada ou fora desta. Os percursos
não estão todos fechados para as provas e,  nesse sentdo, os partcipantes devem ter em
consideração o facto de poder haver viaturas, pessoas e animais a circular nos dois sentdos do
percurso.

Os  percursos  das  provas  atravessam  estradas  e,  por  vezes,  cruzam-nas  na
perpendicular,  pelo  que  ao  atravessarem  os  atletas  devem  ter  o  máximo  de  cuidado.  A
organização estará presente na maior parte dos cruzamentos e estradas de modo a assegurar
a paragem do trânsito aquando a passagem dos atletas.

A  organização  sinalizará  o  percurso  com  ftas  sinalizadoras,  placas  e  marcas  no
pavimento. É imperatvo seguir os caminhos sinalizados sem tomar atalhos. Os partcipantes,
se deixarem de ver sinalização durante aproximadamente 400 metros, deverão voltar para trás
até encontrar novamente a respetva sinalização. O bom senso deverá imperar.
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     2.4 Postos de iontrolo

Os postos de controlo são pontos obrigatórios de passagem e estão localizados em
locais delineados pela organização. Em cada um destes controlos estará um responsável da
organização.

Não  controlar  um  ou  mais  pontos  de  controlo,  levará  à  desclassifcação  do
partcipante.

Os abandonos devem ser feitos única e exclusivamente nos postos de controlo. Na
eventualidade  de  um  acidente  ou  lesão  em  que  o  partcipante  esteja  imobilizado  e  não
consegue alcançar um posto de controlo, deve atvar a operação de salvamento, entrando em
contacto com a organização.

O número de contacto da organização, para efeitos de emergência, será fornecido ao
partcipante de modo a que este possa tê-lo sempre consigo ao longo de toda a prova e deverá
ser igualmente gravado antecipadamente no telemóvel do partcipante.

     2.5 Situaaões imprevistas

A organização reserva-se  o  direito  de alterar  a  qualquer momento o percurso e  a
posição dos postos de controlo/abastecimento, sem aviso prévio. 

Em  caso  de  condições  climátcas  fortemente  adversas,  ou  outros  fenómenos
incontroláveis, a partda pode ser  atrasada no máximo duas horas,  período após o qual,  a
prova é cancelada. 

Durante a prova, em caso de mau tempo, e por razões de segurança, a organização
reserva-se o direito de modifcar as barreiras horárias e, ou, de suspender, reduzir, neutralizar
ou parar a prova. Não haverá direito a reembolso.

 

     2.6 Loiais de abasteiimento

Os postos de abastecimento irão disponibilizar aos partcipantes comida e bebida para
ser  consumida  no  local.  Cada  partcipante  deverá  certfcar-se,  ao  deixar  cada  posto  de
abastecimento, que tem a quantdade de bebida e comida necessária para alcançar o próximo
abastecimento.

     2.7 Material obrigatório

A organização não exige material obrigatório. No entanto recomenda:

Telemóvel

Garrafa/depósito com líquidos

Porta-resíduos, integrado ou não na mochila

Boné (podendo utlizar o que será oferecido como kit de inscrição)
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Protetor solar

 

     2.8 Informaaço sobre passagem de loiais iom tráfego rodoviário

Uma vez que não haverá corte de tráfego rodoviário, os partcipantes devem cumprir
com as regras de trânsito em estradas de uso público, assim como respeitar as áreas agrícolas
e propriedades privadas,  sob pena de terem de assumir potenciais  danos e indemnizações
resultantes do seu incumprimento.

     2.9 Penalizaaões/ desilassifiaaões

A direção da prova e os chefes de controlo presentes nos controlos são responsáveis
pela aplicação das regras e regulamento que regem a prova, e por isso estão autorizados a
aplicar as penalizações e desclassifcações estabelecidas abaixo:

Infraaço iuja sanaço a apliiar será sempre Desilassifiaaço

- Não prestar assistência a um partcipante que esteja a necessitar de ajuda  

- Abandonar a prova sem avisar a organização

- Partlhar o dorsal com outra pessoa, durante parte ou na totalidade do percurso

-  Utlizar  caminhos  que  não  os  sinalizados  para  a  prova,  atalhando  intencionalmente  o
percurso

- Utlizar transporte não autorizado

- Faltar gravosamente ao respeito para com a organização ou outros partcipantes (agressão ou
insulto)

- Retrar sinalização do percurso

- Doping

- Desobedecer às medidas de segurança indicadas pela organização e entdades associadas

- Falhar um ou mais postos de controlo

- Perda do dorsal

- Atrar lixo para o chão e/ou danifcar o meio envolvente

     2.10 Responsabilidade perante o atleta 

Os  partcipantes  inscritos  no  “Trail  Senhora  do  Pranto”  aceitam  partcipar
voluntariamente  e  sob  a  sua  própria  responsabilidade  na  competção. Por  conseguinte
concordam  em  não  reclamar  ou  exigir  à  organização,  colaboradores,  autoridades,
patrocinadores e outros partcipantes de qualquer responsabilidade com os mesmos e seus
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herdeiros,  em  tudo  o  que  exceda  a  cobertura  das  suas  responsabilidades,  da  dos  seus
colaboradores e partcipantes.

     2.11 Seguro desportvo

O organizador subscreve um seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais
durante a vigência do evento. Este seguro garante a cobertura das suas responsabilidades, das
dos seus colaboradores e partcipantes.

Em caso de acidente, o partcipante deverá, em primeiro lugar, contatar a organização,
a qual providenciará o seu encaminhamento para a insttuição médica mais adequada ao seu
estado de saúde.

A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento
em tempo oportuno para atvar o seguro.

 

4. CATEGORIAS E PRÉMIOS

     4.1 Defniaço da data, loial e hora da entrega dos prmmios

A entrega de prémios terá lugar no domingo, dia 29 de Julho às 13:00h, no Parque Dr.
Abel Lacerda.

 

     4.2 Classifiaaões e Prmmios:

As diferentes duas provas serão ganhas pelos concorrentes que somarem o menor
tempo no fnal das mesmas. Para as duas provas, somente os partcipantes que controlarem
todos os postos de controlo serão classifcados.

Não haverá prémios monetários.

É obrigatória a presença dos premiados na cerimónia de entrega de prémios.

A  organização  não  enviará  troféus,  prémios  de  chegada,  nem  quaisquer  outros
elementos por correio postal ou outro meio de distribuição.

Serão atribuídas  medalhas,  bem como lembranças,  aos 3 primeiros  classifcados da
geral  masculina  e  feminina  (provas  Mini  e  Trail)  e  medalhas  aos  3  primeiros  classifcados
Veteranos (M40) masculinos e femininos nas provas Mini e Trail.

4.3 Defniaço dos esialões e equuipas

As  categorias  etárias  serão  defnidas  automatcamente  em  função  dos  dados
disponibilizados pelos partcipantes no ato da inscrição, e tendo como referência a idade que o
atleta terá a 31 de dezembro do corrente ano civil.
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     5. REGULAMENTO E CASOS OMISSOS

Os  casos  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  pela  organização,  de  cujas
decisões não haverá recurso. A direção da prova pode suspender, reduzir, neutralizar ou parar
a  prova  por  motvos  de  segurança  ou  de  força  maior,  para  além  do  seu  controlo  (clima
extremo, incêndios, outros).

 

     6. CONTACTOS

A  organização  disponibiliza-se  para  eventuais  esclarecimentos,  através  da  página
ofcial do Facebook: Comissao De Festas De Sabugosa Em Honra Da Nossa Senhora Do Pranto
2018, do email fliparibeiro2@hotmail.com e do número de telemóvel 925745502.

mailto:filiparibeiro2@hotmail.com
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ANEXO

Termo de Responsabilidade para partiipaaço de menores no Trail Senhora do Pranto

 

Eu,  ______________________________________________,  portador  do  B.I/CC  nº
___________,  na  qualidade  de  Representante  Legal  do  menor
____________________________________,  portador  do  B.I/CC
nº________________________, declaro que autorizo o mesmo a partcipar no Trail Senhora
do Pranto, a realizar no dia 29 de Julho de 2018. 

Mais declaro ter tomado conhecimento dos riscos que podem advir da partcipação
neste  tpo  de  eventos,  reconhecendo  desde  já  que  a  Organização  não  poderá  ter
responsabilidade  por  qualquer  acidente que  ocorra  durante  o  percurso,  de  acordo com o
regulamento da respetva prova.

____ de _________________ de _______

______________________________ 

(Assinatura do Representante) 

Nota: Esta declaração, juntamente com os respetvos B.I.’s/C.C.’s, deve ser entregue
aquando do levantamento dos dorsais.


