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REGULAMENTO  

3 Horas ElDourado Extreme 

 

1. Prova 

1.1. Apresentação da Prova / Organização 

 

Data: 6 de Junho de 2020 das 17H00 às 20H00. 

Perfil da Prova: Trail de Resistência – Aproximadamente 5,25 Km cada volta. 

Organização: O Grupo Desportivo Unidos da Giesteira através da sua secção “Correr 

em Giesta”, promovem a realização da Prova “3 Horas ElDourado Extreme”, contam 

ainda com o apoio institucional da União de Freguesias de São Sebastião da Giesteira e 

Nossa Sra. da Boa Fé e dos demais patrocinadores. 

1.2. Programa/Horário 

Dia 6 de Junho  

14h00 – Abertura do Secretariado no Campo de Futebol de São Sebastião da Giesteira 

(Local da Prova). 

17h00 – Inicio da Prova 

           - Partida das 3 Horas ElDourado Extreme. 

17h15 – Partida da Caminhada (8 km). 

20h00 – Termino da Prova 3 Horas ElDourado Extreme. 
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20h15 – Inicio da Prova Kids. 

21h00 – Inicio da Entrega dos Prémios. 

22h00 – Animação com DJ. 

 

1.3. Mapa/Perfil altimétrico/Descrição do Percurso 

 

 

- O perfil altimétrico para cada volta é o acima apresentado. 

- O percurso será sinalizado através de fitas. Para além destas poderão ser colocadas 

placas direccionais e informativas. 

- Existirão membros da organização nos locais mais críticos e passíveis de engano ou 

dúvida.  

- Todos os participantes devem acatar as indicações da organização sob pena de 

poderem vir a ser desclassificados. 
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1.4. Metodologia do Controlo de Tempos 

- O controlo de tempos e classificações serão assegurados pela empresa Acorrer.pt, 

sendo as mesmas publicadas no local da prova e no site. 

- O controlo será efetuado através de chip, existindo pontos de controlo durante o 

percurso. 

- A prova terá uma linha de meta, onde estão colocados os sensores para a 

classificação electrónica. 

- Nas duplas existe um “Testemunho” que deverá andar sempre com o atleta que está 

em pista. Este testemunho contem um chip para validação da equipa. 

- Existirá uma zona de transição junto á Meta para a troca de atleta no caso das duplas, 

o atleta que entra em pista só o pode fazer quando o colega lhe passe o 

“Testemunho”. 

- Nas duplas cada atleta da equipa deve completar no mínimo 1 volta ao percurso, caso 

isso não aconteça a equipa será Desclassificada.  

- Qualquer reclamação às classificações deve ser feita por escrita até 60 minutos após 

o término da prova, para que produza efeitos no dia da prova. 

 

1.5. Classificação e Tempos 

- O tempo por volta será o tempo tomado na passagem pela linha de meta do atleta.  

- O tempo de inicio de nova volta será o tempo de passagem na linha de meta do 

atleta. 

- Os tempos perdidos no controlo fazem parte do tempo de volta, não podendo 

nenhum atleta pedir a sua neutralização. 

- A prova de 3 horas inicia-se ás 17h e termina ás 20h. Os atletas que terminem a volta 

após as 20h terão essa volta cancelada. 
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- A classificação do atleta será determinada pelo número de voltas completado e pela 

ordem sequencial de chegada de tempos da última volta completada dentro do tempo 

limite (3 horas). 

- Em caso de paragem da prova ou anulação desta pela organização, devido a razões 

de força maior que não permitam a continuação da prova em condições de segurança 

mínimas, a Organização poderá dar o evento como concluído a qualquer momento. 

- Os resultados finais serão calculados com base na posição de cada atleta na hora 

determinada, contabilizando as voltas completadas até essa hora e o tempo de 

passagem pela meta.  

- Esta regra só será aplicada em situações extremas que representem perigo para os 

participantes, e em que não seja possível continuar com a prova.  

 

1.6. Postos de Controlo 

- Existirá um controlo “0” através de chip fornecido pela Organização com a passadeira 

da Acorrer.pt.  

- Será efetuado pelo menos mais um controlo por parte da Organização em local que 

só será do conhecimento dos atletas no decorrer da prova.  

1.7. Locais de Abastecimento 

- Durante a prova haverá um ponto de abastecimento devidamente sinalizado para os 

atletas. 

- A Organização não fornecerá copos no Ponto de Abastecimento, pelo que os atletas 

deverão transportar meios para que possam abastecer-se, como caneca, bidon, 

camelback, etc. 
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1.8. Material Recomendado 

Tratando-se de uma prova em circuito o material recomendado aos atletas é: 

 Telemóvel. 

 Reservatório para Líquidos. 

 

1.9. Penalizações/Desclassificações 

 

Incumprimento Penalização 

Encurtar ou não cumprir o percurso estipulado Desclassificação 

Ausência de passagem em um ou mais pontos de controlo Desclassificação 

Ignorar as indicações da Organização ou conduta anti desportiva Desclassificação 

Alterar o dorsal ou participar com o dorsal de outro atleta Desclassificação 
 

 

1.10. Responsabilidades perante o Atleta/Participante 

Não haverá direito à devolução total do pagamento da inscrição excepto se a prova for 

anulada previamente por motivos imputáveis à Organização. 

 

1.11. Seguro Desportivo 

 - A Organização contratualizará um seguro para o evento de responsabilidade civil e 

ainda um de acidentes pessoais para cada atleta. 

- Em breve será disponibilizado as coberturas e apólice contratada, sendo que a 

mesma preverá no mínimo as coberturas exigidas por lei. 
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2. Condições gerais de participação 

2.1. Idade de Participação 

Prova Participação permitida a partir de  

3 Horas ElDourado Extreme 18 anos 

Caminhada Solidária * Sem restrições 

Prova Kids dos 6 aos 17 anos 

 

2.2. Inscrição Regularizada 

- O processo de inscrição será efetuado através da página https://www.acorrer.pt/. 

- Os atletas podem inscrever-se individualmente, ou em equipas duplas. 

- A inscrição só se torna efectiva e aceite após o pagamento da mesma. 

 

2.3. Condições Físicas 

- Para participar é indispensável: 

 Estar consciente da possível distancia a percorrer por um circuito de trail, com 

desnível positivo e negativo, e de se encontrar preparado física e mentalmente 

de forma adequada. 

 Adquirir antes do evento, capacidades reais de autonomia que permitam a 

gesta de problemas que possam advir deste tipo de provas. 

 Conseguir enfrentar sem ajuda externa condições ambientais e climatéricas 

adversas tais como calor extremo. 

https://www.acorrer.pt/
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 Saber gerir os problemas físicos e mentais decorrentes de fadiga extrema, 

problemas digestivos, dores musculares e articulares, pequenas lesões etc. 

 

2.4. Possibilidade de Ajuda Externa 

 - Os atletas poderão receber ajuda externa durante a prova  desde que não cause 

interferência com outro atleta em prova e apenas em zona identificada pela 

Organização. 

- Por ajuda externa entende-se a assistência ao atleta, quer seja no fornecimento de 

alimentação, primeiros socorros ou similar e nunca poderá ser confundida com ajuda 

no transporte ou acção que ajude o participante a transpor o percurso com maior 

facilidade. 

 

2.5. Colocação Dorsal 

 - O Dorsal do Atleta é pessoal e intransmissível, deve ser usado á frente do atleta e de 

preferência á altura do peito, sendo proibida a sua colocação em mochilas. Não é 

permitida qualquer alteração do dorsal sob pena de desclassificação. 

 

2.6. Regras de Conduta Desportiva 

 - O comportamento inadequado ou o recurso de linguagem ofensiva, como recurso a 

agressão verbal ou de qualquer espécie, em todas as modalidades, serão alvo de 

advertência, expulsão ou desclassificação.  
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3. Inscrições 

3.1. Processo de Inscrição 

As inscrições irão estar abertas a partir de 6 de Março de 2020 às 12 horas. 

As inscrições serão efectuadas online em https://www.acorrer.pt/. 

Para duvidas e esclarecimentos acerca do evento, poderá ser utilizado o email: 

correremgiestagdug@gmail.com 

- Para todas as inscrições serão geradas referências automáticas de Multibanco, não 

sendo necessário o envio de comprovativo de pagamento tendo, no entanto, as 

mesmas um tempo limitado para pagamento, sob pena de serem inactivadas. 

- A plataforma de inscrições estará disponível a partir das 12 horas do dia 2 de Março 

de 2020, estando a mesma disponível até que seja atingido o limite máximo de 

inscrições permitidas pela Organização.  

- Cada prova terá o seguinte limite de vagas disponíveis:  

Prova Vagas 

3 Horas ElDourado Extreme 350 

Caminhada 150 

Prova Kids 10 por escalão 

 

- Caso as provas não atinjam o limite de inscritos disponível, o processo de inscrições 

termina no dia 24 de Maio de 2020.  

 

https://www.acorrer.pt/
mailto:correremgiestagdug@gmail.com


 

 

                                  ElDourado Extreme – São Sebastião da Giesteira Página 9 

 

3.2. Valores e condições de inscrição 

Prova Valor 

3 Horas El Dourado Extreme Individual - 12 €       Dupla - 20 € 

Caminhada Solidária * 5 € 

Prova Kids GRATUITO 
* 1 € do valor da inscrição reverte a favor de uma associação solidariedade 

 

- O Pagamento da Inscrição nas 3 Horas ElDourado Extreme dá direito a um Kit de 

Participação que inclui: 

 Cronometragem; 

 Dorsal; 

 Seguro de Acidentes Pessoais; 

 Abastecimento sólidos e líquidos durante e no final da prova; 

 Acesso a Balneários com banho quente; 

 Ofertas de patrocinadores; 

 Prémio Finisher; 

 T-Shirt Técnica. 

- O Pagamento da Inscrição na Caminhada dá direito a um Kit de Participação que 

inclui: 

  Dorsal; 

  Seguro de Acidentes Pessoais; 

  Abastecimento Líquidos durante e no final da prova; 
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  Acesso a Balneários com Banho Quente; 

  Ofertas de patrocinadores; 

  T- Shirt Técnica. 

 

3.3. Secretariado da Prova / Horários e Locais 

Dia 6 de Junho a partir das 14h no Campo de Futebol de São Sebastião da Giesteira.  

 

3.4. Serviços Disponibilizados 

- Balneários para troca de roupa e Banhos no local da Prova. 

- WC’s no recinto da Prova. 

 - Serviço de Bar 

 - Espaço de Animação antes, durante e após a Prova. 

 

4. Categorias e Prémios 

4.1. Definição de Categorias etárias / sexo 

3 Horas ElDourado Extreme: 

 - Individual Masculino e Individual Feminino. 

 - Dupla Masculina, Dupla Feminina e Dupla Mista. 

 



 

 

                                  ElDourado Extreme – São Sebastião da Giesteira Página 11 

 

Prova Kids: 

 Benjamins A (M/F) – 2011/2012/2013 

 Benjamins B (M/F) – 2009/2010 

 Infantis (M/F) – 2007/2008 

 Iniciados (M/F) – 2005/2006 

 Juvenis (M/F) – 2003/2004 

Caminhada:  

 - Sem Escalões. 

4.2. Prémios 

 - Prémio á equipa com mais elementos inscritos; 

- Prémio de finisher; 

- Prémio aos 3 primeiros classificados da Geral Individual (Masculinos/Femininos); 

  1º Classificado – 30,00 € 

  2 º Classificado – 20,00 € 

  3º Classificado – 10,00 € 

- Prémio às 3 primeiras Duplas (Masculina/Feminina/Mista); 

 1º Classificado Duplas – 30,00 € 

  2 º Classificado Duplas – 20,00 € 

  3º Classificado Duplas – 10,00 € 
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- Medalha aos 3 primeiros classificados por escalões (Masculino/Feminino) da Prova 

Kids. 

 

5. Marcação do Percurso 

A Marcação principal do percurso será constituída por fitas penduradas em elementos 

naturais á altura dos olhos.  

Para além das fitas sinalizadoras poderão ser utilizadas outras sinaléticas como setas 

impressas, pó de pedra e informações diversas para além de indicações de 

colaboradores da organização.  

 

6. Imagem e Marketing 

Os dados fornecidos á Organização para inscrição, bem como as imagens (fotos e 

vídeos) que possam ser recolhidas durante o evento, poderão ser usados pela 

Organização para futuras acções de Marketing. 

 

7. Casos Omissos 

Os casos omissos ao presente Regulamento, notas e alterações serão da 

responsabilidade da organização, sendo as mesmas devidamente comunicadas nas 

redes sociais da Organização. 

 


