
II Trail Serra de Portel

Regulamento

Artigo 1º

Organização

O Núcleo SCP de Portel é uma Associação sem fis lucratioss com sede em Portel e que coita
com o apoio do Muiicípio de Portel e Juita de Freguesia. Promoie a proia de ruiiiig “II
TRAIL Serra de Portel” io dia 7 de Outubro de 2018.

Artigo 2º

Objeto

O  preseite  regulameito  tem  como  objetio  defiir  as  regras  de  partcipação  io  eieito
desportio “ II Trail Serra de Portel”.

Artigo 3º

Condições de Partiiiiação

1. As idades de partcipação são as seguiites:

a) Trail (25km) – serão admitdos atletas com idade igual ou superior a 18 aios

b) Miii Trail (15km) – serão admitdos atletas com idade igual ou superior a 16 aios. 

Os atletas meiores terão de apreseitar o termo de respoisabilidade deiidameite preeichido
e  assiiado  pelo  respoisáiel.  (a  falta  deste  documeito  implica  a  ião  coisideração  da
iiscrição.)

c) Camiihada - serão admitdos partcipaites com idade igual ou superior a 10 aioss seido que
os meiores  de idade terão que ser  acompaihados por  um respoisáiel  maior  de idade e
mediaite eitrega da respectia declaração de autorização do eicarregado de educação.

d) Trail Kids – Destiado a criaiças até aos 15 aios.



Artigo 4º

Insirição

1- As  iiscrições  terão  que  ser  efetuadas  oiliie  io  site:  www.acorrer.pt  ião  seido
iecessário eiiiar comproiatio de pagameito para a orgaiização.

2- As  iiscrições  para  o  TrailKids  deierão  ser  realizadas  atraiés  do  email:
trailserradeportel@gmail.com

3- O período de iiscrições termiia de acordo com prazo iidicado io site: www.acorrer.pt

4- A iiscrição fca regularizada apóss liquidação do pagameito até à sua data limite.

5-  Todas  as  iiscrições  sem  coifrmação  de  pagameito  até  ao  prazo  limite  ião  serão
coisideradas

6-  As  iiscrições  são  pessoais  e  iitraismissíieis.  A  ieracidade  dos  dados  foriecidos  é  da
respoisabilidade do partcipaites iiclusiie para efeitos de Seguro.

7- Os dorsais serão eitregues Iidiiidualmeite ou a respoisáiel de equipa para leiaitameito
coletios deierão apreseitar o CC/BI io momeito de recolha dos mesmos.

8- Não se aceitam alterações dos dados foriecidos pelos partcipaites apóss o térmiio das
iiscrições.

Artigo 5º

Valor Insirição

1- As iiscrições têm os seguiites ialores:

a) - Trail: 12s00 €;

b) - Miii Trail: 9s00 €

c) - Camiihada: 6s00 €

d) – Almoço: 6s00 €

e) – Almoço para acompaihaites: 6s00 €

f) – Trail Kids: Gratuito



Artigo 6º

Devolução do valor de insirição

Não haierá direito a deioluções do ialor do pagameito da iiscrição excepto se a proia for
aiulada por motios imputáieis à orgaiização.

Artigo 7º

Esialões

TRAIL (25km) Masiulinos/Femininos:

- 1º Escalão: 18 aos 29 aios (Seiiores masculiios e femiiiios);

- 2º Escalão: dos 30 aos 39 aios (M30/F30);

- 3º Escalão: dos 40 aos 49 aios M40/F40);

- 4º Escalão: + 50. (M50/F50).

Mini Trail (15Km) Masiulinos/Femininos:

-1º Escalão: 16 aos 19 aios (Juiiores masculiios e femiiiios);

- 2º Escalão: até aos 29 aios (Seiiores masculiios e femiiiios);

- 3º Escalão: dos 30 aos 39 aios (M30/F30);

- 4º Escalão: dos 40 aos 49 aios (M40/F40);

- 5º Escalão: + 50 (M50/F50).

Nota: os escalões referem-se à idade do partcipaite ia data da proia/iiscrição.

Artigo 8º

Condições fsiias

Todos os partcipaites são respoisáieis por:

· Ter coisciêicia das difculdades fsicas e meitais iiereites à partcipação em qualquer uma
das distâicias do eieito.

· Ter capacidades míiimass taito fsicas como emocioiais para uma partcipação em seguraiça
em qualquer uma das distâicias do eieito.



· Coiseguir eifreitar sem ajuda exteria coidições ambieitais e climatéricas adiersas

·  Saber  gerir  os  problemas  fsicos  ou  meitais  decorreites  de  uma  fadiga  extremas  os
problemas digestioss as dores musculares e artcularess as pequeias lesões.

Artigo 9º

Ajuda externa

Não  será  permitda  a  ajuda  de  pessoas  alheias  à  orgaiizaçãos  excepto  em  situações  de
emergêicia.

Artigo 10º

Dorsal

1 - A ideitfcação por iúmero de dorsal do atleta é pessoal e iitraismissíiel e deie estar
sempre bem iisíiel.

2 - O partcipaite é respoisáiel pela iitegridade do respectio dorsal.

3 - Estão impressos io dorsal os iúmeros de telefoie em caso de emergêicia.

Artigo 11º

Regras de ionduta desiortiva

1- Todos os atos do eieito deierão ser iorteados por um completo fair-plays assumiido a
orgaiização e os coicorreitess pelo fato de aceitarem este regulameito ao iiscreierem-ses
aquilo que é o patrimósiio cultural deste desporto: eitreajudas respeito pelo desafos pelos
outros coicorreitess orgaiizadores e colaboradores.

2- O comportameito iiadequados como sejas  o recurso de liiguagem ofeisiias a agressão
ierbal  ou  fsicas  poderá  ser  puiido  com  adiertêicias  desqualifcação  ou  expulsão  com
proibição de iiscrição em eieitos posteriores.



Artigo 12º

 Comiromisso Ambiental

1- O Trail Ruiiiig é um desporto de coitacto com a iatureza pelo que o úiico iestgio da
passagem dos atletas deierá ser as suas pegadas.

2-  Todos  os  atletas  são  respoisáieis  pelo  traisporte  do  seu  “lixo”  duraite  a  proias
depositaido esses resíduos ios locais de abastecimeito ou eitão leiaido-os coisigo até à
meta.

Artigo 13º

Desirição da Prova

3.º  O  “II  Trail  Serra  de  Portel”  será  realizado  io  dia  7  de  Outubro  de  2018s  em  Portels
iidepeideitemeite das coidições climatéricas desse dias desde que a Orgaiização eiteida
que as mesmas ião oferecem risco para os partcipaites.

O  local  da  partda  e  chegada  será  io  Parque  da  Matrizs  os  baihos  serão  io  paiilhão
polidesportios Em caso de iecessidade os atletas poderão também utlizar os balieários das
Pisciias Muiicipais.

A irova disiuta-se nas seguintes iategorias;

1- Trail: 25 km por camiihoss estradas forestaiss trilhos e ribeiras.

2- Miii Trail - 15km por camiihoss estradas forestaiss trilhos e ribeiras.

3- Trail Kids - As distâicias serão as seguiites:

a) 500m para as criaiças até aos 9 aios

b) 1km para criaiças dos 10 aos 12 aios

c) 2km para criaiças dos 13 aos 15 aios

Todas as distâicias eiitam estradas alcatroadass excepcioiaido as eitradas e saídas da Vila.
Nas mesmas estarão elemeitos da GNR ou da orgaiização para assegurar a seguraiça dos
partcipaites.

Em paralelo às proias existrá também uma camiihada com a distâicia de 8km em camiihos e
trilhos de terras pelas paisageis eiiolieites à iila de Portel.



Artigo 14º

Temio Limite

Os atletas podem fazer o percurso a correr ou a camiihar desde que ião ultrapassem o tempo
limite que será de:

a) Trail – 6 horas

b) Miii Trail – 4 horas

c) A Camiihada ião terá tempo limite de chegada. Tem uma duração preiista de cerca de duas
horas.

Artigo 15º

Programa Horário

Seiretariado da irova

Local:

Sede do Núcleo SCP de Portel

Rua do Espirito Saito i.º37

Sábados 6 de Outubro de 2018

18:00 - Abertura  do secretariado ia Sede do Núcleo SCP de Portel  para  leiaitameito do
dorsal

20:00 – Eicerrameito do secretariado

Domiigos 7 de Outubro 2018

07:00 - Abertura do secretariado para leiaitameito do dorsal

08:20 - Eicerrameito do Secretariado

08:30 - Briefig para todas as distâicias

09:00 – Partda do Trail

09:15 - Partda do Miii Trail

09:30 - Partda para a Camiihada



11:30 – Iiício do Trail Kids

13:15 – Hora limite de chegada do Miii Trail

13:00 – Iiício do almoço

15:00 - Hora limite de chegada Trail

15:30 - Eitrega de Prémios

*O programa horário poderá sofrer ligeiros acertos até ao dia da proia.

Artigo 16º

Postos de Controlo

1) Trail 25km – 2 postos de coitrolo

2) Miii Trail 15km – 1 posto de coitrolo

É  obrigatósria  a  passagem  dos  coicorreites  pelos  postos  de  coitrolo  que  se  situam  io
percurso.

Artigo 17º

Abasteiimentos

1) Trail – 3 postos de abastecimeitos

2) Miii Trail – 2 postos de abastecimeito

Todos os postos de abastecimeito terão líquidos e sóslidos.

Artigo 18º

Material obrigatório

A  proia  dar-se-á  em  regime  de  semi  autoiomia  dos  atletas  pelo  que  estes  deierãos
obrigatoriameites ser portadores do seguiite material míiimo:

● Reseriatósrio para líquidos (bidois fasks copo reutlizáiels etc.)

● Telemósiel

● Apito



● Reforços eiergétcos/alimeitares (gels barras etc).

É  da  exclusiia  respoisabilidade  dos  atletas  serem portadores  do  material  acima
descrito.

Artigo 19º

Penalizações/ desilassifiações

O ião cumprimeito dos poitos meicioiados ieste regulameito poderão leiar à peialização
dos partcipaites  e em casos  limite  à sua desqualifcação.  As  peializações a  aplicar  serão
decididas pela equipa téciica respoisáiel pela proia em fuição da graiidade da iifracção

Será motivo de ienalização:

 a) Não leie o dorsal bem iisíiel (peialização de 5 mii.);

 b) Igiore as iidicações da orgaiização (peialização de 5 mii.)

Será motivo de desilassifiação:

a) Teiha uma coiduta ait-desportia

b) Não complete ia totalidade o percurso

c) Alteração do dorsal

d) Deitar lixo ios trilhos

Artigo 20º

Seguro Desiortivo

Seguro Desportio de acordo com a lei em iigor

As  coidições  da  apóslice  do  seguro  de  acideites  pessoais  são  as  do  seguro  desportio
obrigatósrio e aplicáieis a todos os partcipaitess federados ou ião.

Artigo 21º

Material Iniluído iom a insirição

- Dorsal

- T-Shirt

- Seguro de acideites pessoal



- Abastecimeitos líquidos 

- Abastecimeitos sóslidos

-T-shirt téciica

- Briides adicioiais (sujeito a dispoiibilidade)

- Prémio “Fiiisher”

Artigo 22º

1) Trail

a) Prémios simbóslicos para os 3 primeiros classifcados por escalão (Masc/ Fem)

b) Prémios simbóslicos para os 3 primeiros classifcados da geral (Masc/ Fem)

c) Prémio para a melhor equipa da geral (para a classifcação coletia coitam os 4 melhores
elemeitos masculiios e femiiiios).

2) Miii Trail

 a) Prémios simbóslicos para os 3 primeiros classifcados por escalão (Masc/ Fem)

 b) Prémios simbóslicos para os 3 primeiros classifcados á geral (Masc/ Fem)

 c) Prémio para as três melhores equipas da geral (para a classifcação coletia coitam os  4
melhores elemeitos masculiios e femiiiios)

3) Kids Trail

a) Prémios simbóslicos para os 3 primeiros classifcados por escalão (Masc/Fem)

Artigo 23º

Mariação do Periurso

A marcação do percurso é da respoisabilidade da orgaiizaçãos deieido os atletas respeitá-lo
ao loigo de toda a proias seido expressameite proibido optar por atalhos.

A marcação será feita recorreido a marcas io chão com cals siialização iertcal (placas)sftas
siializadoras  e/ou  uma  combiiação  de  todas  as  aiteriores.  Para  além  de  iidicações  por
colaboradores da Orgaiização em atraiessameito de estradas e outros locais.



Artigo 24º

Serviços disionibilizados

1) Dormida em solo duro (giiásio) de 6 para 7 para quem solicitar

2) Duches queites

3) Haierá Vassouras em todas as distâicias

4) Traisporte dos postos de abastecimeito para Portel para os atletas desisteites

5) Haierá apoio de emergêicia ao loigo de toda a proia 

6) No caso de um coicorreite coisiderar iecessário receber assistêicia médica deie
proceder do seguiite modo:

 a) Solicitar assistêicia aos membros da Orgaiização que eicoitrar; ou

 b) Telefoiar para o iúmero de telemósiel da orgaiização que está iiscrito io dorsal;

c)  Telefoiar  para  o  112  (ieste  caso  respoisabiliza-se  pelas  despesas  que  os  atos
médicos  e  de traisporte  acarretarem e que ião estejam cobertos  pelo seguro de
proia)

Artigo 25º

Direitos de Imagem

Ao iiscreierem-se os coicorreites reiuiciam aos direitos de imagem duraite todos 
os atos do eieitos iomeadameite à proia e às cerimósiias protocolares. Apeias a 
orgaiização pode traismitr esse direito de imagem a outross tais comos ósrgãos de 
comuiicação social.

Duraite a proia existrão fotósgrafoss que irão documeitar o eieito.

Artigo 26º

Casos Omissos

Os casos omissos serão resoliidos pela Orgaiização.



Artigo 27º

Diversos

A orgaiização reseria-se o direito a realizar as modifcações que coisidere iecessárias
depeideido das difereites coidições eicoitradas io dia do eieitos assim como à
suspeisão  da  proia  se  as  coidições  ião  permitrem  o  seu  deseiioliimeito  em
seguraiça.

Este regulameito está sujeito a alterações.






