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Trail Escoteiros de Beja 2016 
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Em parceria com:   



Nota introdutória 

 
A presente prova tem o objetivo tríplice de angariação de fundos a favor do Grupo               
234 Beja da Associação dos Escoteiros de Portugal, divulgação do Escotismo e            
divulgação do Trail Running junto dos jovens e da população de Beja em geral. 
 
O Grupo 234 Beja foi fundado em 18 janeiro 2009 e, para comemorar o seu 7º                
aniversário de modo especial, da ideia de fazer uma maratona o projeto cresceu             
para um evento aberto a todos os atletas que o desejem fazer. Da maratona à               
distância acabada ao 7 do 7º aniversário, leia-se os 47 km do Ultra, foi um saltinho. 
Para 2017 já  estamos a pensar nos 48km do 8º aniversário... 
 
Os fundos angariados reverterão a favor das obras de recuperação e           
melhoramentos da Sede do Grupo.  
A Sede fica nos antigos balneários de um estádio de futebol pelado desativado             
(Estádio Flávio dos Santos) que recebemos por protocolo com a CM Beja e para              
onde nos mudamos em setembro 2014. De um espaço abandonado e degradado            
habitado por indigentes, ao longo deste ano de utilização remodelamos paredes           
interiores, instalamos canalização de água e esgotos em toda a Sede, aplicamos            
pavimentos novos e pintamos as paredes. Muito falta ainda concretizar porém,           
nomeadamente janelas e instalação elétrica permanente. 
 
A todos os que participarem nesta prova e com isso contribuam para mais e              
melhor Escotismo, o nosso muito obrigado. 
 
Esta prova tem a assessoria técnica da Associação de Atletismo de Beja a quem              
agradecemos todo o apoio dado desde o primeiro contato. 
 
Agradecemos ainda à Associação de Trail Running de Portugal (ATRP) toda a            
informação publicamente disponibilizada no seu site      
(http://associacaotrailrunningportugal.pt) na qual nos inspiramos para fazer este        
regulamento assim como as orientações e sugestões para a organização de           
corridas trail. Bem hajam. 
 

1. Condições de participação 

1.1. Idade de participação nas diferentes provas 
As provas de Trail Ultra Médio, Trail Longo e Trail Curto são abertas a todas as                
pessoas, homens e mulheres, filiados numa federação ou não. 
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Idades mínimas para participar, válido para todas as distâncias: 18 anos. 

1.2. Inscrição regularizada 

Todos os participantes deverão ter regularizado o pagamento da inscrição até dia            
19 janeiro 2016. A participação em qualquer uma das distâncias implica a aceitação             
deste regulamento e das normas do organizador. 

Os atletas terão de apresentar um documento de identificação no ato do            
levantamento do dorsal. 

 

1.3. Condições físicas 
Todos os participantes são responsáveis por: 

· Apesar do percurso da prova ser razoavelmente plano o atleta deve ter             
consciência das dificuldades físicas e mentais inerentes á participação em qualquer           
uma das distâncias do evento. 
  
· Ter capacidades mínimas, tanto físicas como emocionais para uma participação           
em segurança em qualquer uma das distâncias do evento. 
  
· Conseguir enfrentar sem ajuda externa condições ambientais e climatéricas          
adversas (vento, frio ou calor, nevoeiro e chuva); 
  
· Saber gerir os problemas físicos ou mentais decorrentes de uma fadiga extrema,             
os problemas digestivos, as dores musculares e articulares, as pequenas lesões, … 
  
· De estar consciente que o trabalho da organização não é o de ajudar o corredor a                 
gerir os seus problemas e que para uma atividade física de endurance a segurança              
depende da capacidade do corredor  de se adaptar aos problemas que surjam.  
  

1.4. Ajuda externa 
Aos participantes é possível assistência pessoal, dada apenas por uma pessoa,           
somente autorizada nos 100 metros que antecedem a entrada e saída nos postos             
de controlo/abastecimento e desde que não interfira com os outros participantes. 

Qualquer ajuda externa, que não a prestada pela organização, em toda a restante             
extensão das provas, excepto em situações de emergência, levará à          
desqualificação. 
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1.5. Colocação do dorsal 

Serão entregues individualmente a cada participante mediante a apresentação de          
cartão de identificação. 

O dorsal não poderá ser dobrado ou cortado e deverá ser transportado            
perfeitamente visível durante toda a prova na parte da frente do concorrente (peito             
ou abdómen). 

  

1.6. Regras conduta desportiva 
Todos os atos dos eventos deverão ser norteados por um completo fair-play,            
assumindo a organização e os concorrentes, pelo fato de aceitarem este           
regulamento ao inscreverem-se, aquilo que é o património cultural deste desporto           
emergente: respeito pelo desafio, entreajuda e respeito pelos outros concorrentes,          
organizadores e colaboradores; respeito pelo ambiente natural em que decorrem          
procurando um impacto ambiental nulo. 

O atleta é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros e resíduos              

naturais (mesmo que biodegradáveis), ou não naturais, provenientes de géis,          

barras e/ou outros. Deverá depositar os resíduos no abastecimento mais próximo,           

ou transportá-lo até à linha da meta. 

  

2. Prova 

2.1. Apresentação da prova(s) / Organização 

A prova disputa-se em três categorias: 

- Trail Ultra – 47 km, terra batida ou similar 

 - Trail Longo – 22,5 km, terra batida ou similar 

 - Trail curto - 12,5 km, terra batida ou similar 

Os primeiros 7 km são comuns às três provas.  

Todas as distâncias evitam estradas alcatroadas. As exceções são as estradas de            
entrada/saída de Beja e das aldeias por onde passam as provas. As estradas atrás              
referidas são de tráfego reduzido mas deverão ser observadas as regras de            
segurança normais para atravessamento de estradas. As estradas de entrada/saída          
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de Beja serão guardadas pela PSP e/ou elementos da organização para assegurar a             
segurança dos participantes. 

Todas as aldeias por onde passam as provas têm bons acessos por alcatrão e              
cafés/restaurantes pelo que familiares/amigos que acompanhem os atletas        
poderão deslocar-se de carro para as aldeias e aí dar apoio e suporte anímico (mas               
não físico, ver ponto 1.4 do presente Regulamento) à passagem dos atletas. 

Há atravessamento de linha férrea ao km 4.7, ao km 41.2 e ao km 45.3 mas em                 
todas as situações referidas as linhas estão desativadas pelo que não têm            
circulação de comboios. 

Alguns dos troços de todas as distâncias poderão ter lama (barro) em caso de              
tempo chuvoso. O somatório destes troços não ultrapassa 1/3 da distância de cada             
uma das provas no caso das provas mais longas. Os restantes 2/3 de percurso são               
em terra batida. 

 

2.2. Programa / Horário 

Sexta Feira, 22 de Janeiro de 2016 

18:00 - Abertura do secretariado na Sede do Grupo 234 Beja dos Escoteiros de 
Portugal (Antigo Estádio Flávio dos Santos, Av. Vasco da Gama, Beja (junto ao 
Parque de Campismo) para levantamento do dorsal 

20:00 - Encerramento do Secretariado  

 

Sábado, 23 de Janeiro de 2016 

07:00 – Abertura do secretariado na zona de partida (Sede do Grupo 234 Beja dos 
Escoteiros de Portugal (Antigo Estádio Flávio dos Santos, Av. Vasco da Gama, 
Beja (junto ao Parque de Campismo)) 

08:20 – Encerramento do Secretariado para o Trail Ultra 

08:30 - Briefing todas as distâncias 

09:00 – Partida para o Trail Ultra 

09:30 – Partida Trail Longo 

10:00 - Partida do Trail Curto 

16:00 – Hora limite de chegada Trail Ultra  
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17:00 – Cerimónia de encerramento/entrega de prémios (Poderá ser efetuada mais 
cedo em função da hora de chegada do último atleta) 

20:00 - Jantar convívio com música ao vivo 

 

2.3. Ordem grelha de partida 
Ordem de chegada à zona de partida. 

 

2.4. Distancia (categorização por distancia)/ altimetria (desníveis       
positivo e negativo acumulados)/ categorização de dificuldade       
ATRP 

Trail Curto  

Partida Beja/Chegada Beja 

Distância: 13,5km 

Tipo de piso: terra, terra batida 

Desníveis acumulados: D+ 81m, D- 82m 

Classificação ATRP: Grau 1 

Trail Longo  

Partida Beja/Chegada Beja 

Distância: 22,5km 

Tipo de piso: terra, terra batida 

Desníveis acumulados: D+ 189m, D- 191m 

Classificação ATRP: Grau 1 

 

Trail Ultra  

Partida Beja/Chegada Beja 

Distância: 47km 

Tipo de piso: terra, terra batida 

Desníveis acumulados: D+ 483m, D- 480m 
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Classificação ATRP: Grau 1 

 

2.5. Mapa/ Perfil altimétrico/ descrição percurso 
 

Trail Curto - perfil altimétrico 

 
 
 

Trail Curto - Percurso 
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Trail Longo - perfil altimétrico 

 
 
 
 

Trail longo - percurso 
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Trail Ultra - perfil altimétrico 

 
 
 
 

Trail Ultra - percurso 

 
 

Posteriormente os percursos serão disponibilizados online no formato *.gpx para          
permitir download e inserção nos dispositivos de navegação individuais (para          
quem os tiver). 

 

2.6. Tempo limite 
As distâncias Trail Longo e Trail Ultra têm tempo limite para a sua conclusão. 
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O Trail Longo terá um tempo limite de 5h, ou seja às 14:30 na linha de meta.                 
Existirá uma barreira horária no abastecimento de Boavista (km 17) às 14:30. Todos             
os participantes que passem depois dessa hora terão obrigatoriamente de          
abandonar a corrida e aguardar por transporte para Beja.  

O Trail Ultra terá um tempo limite de 7h, ou seja as 16h00 na linha de meta.                 
Existirá uma barreira horária no abastecimento de Padrão (km 37,7) às 14:45.            
Todos os participantes que passem depois dessa hora terão obrigatoriamente de           
abandonar a corrida e aguardar por transporte para Beja.  

O Trail Curto terá obrigatoriamente de estar terminado às 14:00. 

  

2.7. Metodologia de controlo de tempos 

O controlo de tempos de prova será feito manualmente em todas as provas no              
inicio, pontos intermédios e no final. 

O controlo de tempos estará ao cuidado de Juízes da Associação de Atletismo de              
Beja nomeados para o efeito pela mesma. 

 

2.8. Postos de controlo 

Trail Curto - 1 ponto de controlo (check point) 

Trail Longo – 2 pontos de controlo (check point) 

Trail Ultra – 4 pontos de controlo (check point) 

Todos os participantes são obrigados a percorrer na integra os percursos           
fornecidos pela organização sob a pena de desqualificação. Os check points são            
feitos através de controlo de tempos pelos árbitros nomeados pela Associação de            
Atletismo de Beja e/ou pelos Escoteiros do Grupo 234 Beja. A não passagem por              
um check point levará à desqualificação. 

 

2.9. Locais de abastecimento 

 Trail Curto – 1 ponto de abastecimento: 
● Penedo Gordo (km 7) 

 

Trail Longo – 2 pontos de abastecimento: 
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● Penedo Gordo (km 7) 
● Boavista (km 17) 

 

Trail Ultra – 4 pontos de abastecimento: 
●  Penedo Gordo (km 7) 
● Boavista (km 17) 
● Cabeça Gorda (km 27) 
● Padrão (km 38) 

 
Posto de abastecimento adicional na zona de meta com sólidos e líquidos. 
Todos os postos de abastecimento terão sólidos e líquidos. 
  

2.9. Material obrigatório/ verificações de material 
RELEMBRAMOS QUE TODOS OS ATLETAS SÃO RESPONSÁVEIS PELA SUA         
SEGURANÇA 

A prova dar-se-á em regime de semi autonomia dos atletas pelo que estes deverão,              
obrigatoriamente,  ser portadores do seguinte material mínimo: 
 

● Reservatório para líquidos 
● Telemóvel 
● Manta de sobrevivência 
● Apito 

  
Outros materiais poderão ser apropriados nomeadamente os que procurarem uma          
adequação às condições atmosféricas que se fizerem sentir, nomeadamente frio          
e/ou chuva, assim como reforços energéticos/alimentares (gel, barra, etc). 
 
É da exclusiva responsabilidade dos atletas serem portadores do material acima           
descrito.  
 

2.10. Informação sobre passagem de locais com trafego        
rodoviário ou ferroviário 
Algumas ruas terão trafego rodoviário, pelo que se alerta todos os atletas, o             
respeito e o cumprimento das regras dos pedestres. Haverá algumas unidades dos            
Escoteiros em pontos estratégicos para facilitar a passagem dos atletas nas           
estradas com mais movimento. 
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2.11. Penalizações/ desclassificações 
O não cumprimento dos pontos mencionados neste regulamento poderão levar à           
penalização dos participantes e em casos limite à sua desqualificação. As           
penalizações a aplicar serão decididas pela equipa técnica responsável pela prova           
em função da gravidade da infracção. 

 

2.12. Seguro desportivo 
De acordo com a lei, os seguros serão garantidos pela organização.  

As condições da apólice do seguro de acidentes pessoais são as do seguro             
desportivo obrigatório e aplicáveis a todos os participantes, federados ou não. 

  

3. Inscrições 

3.1. Processo inscrição (local, pagina web, transferência bancária) 
As inscrições serão efetuadas através de uma plataforma on-line e o pagamento            
realizado através de transferência bancaria. 

Os dados para a transferência bancária são: 

Escoteiros de Portugal 
Grupo 234 - Beja 
003 600 549 910 010 712 481 
Montepio 

 

O período de inscrições termina no dia 19 de Janeiro de 2016 ou quando atingido o                
número de 100 (cem) atletas inscritos por distância, o que será anunciado na             
página Facebook da prova. 

Todos as inscrições sem confirmação de pagamento até às 23:59 do dia 19 janeiro              
serão consideradas nulas. 

 

A confirmação das inscrições será feita através de email para          
grupo234@escoteiros.pt no prazo de 48 horas. Findo esse prazo a inscrição será            
considerada sem efeito. 

Todos os email enviados para o endereço acima terão resposta no prazo máximo             
de 36 horas. 
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3.2. Valores e períodos de inscrição 

Trail Curto 

Até 30 novembro 2015– € 12,00 

Até 31 dezembro 2015 - €14,00 

Até 19 janeiro 2016 - €19,00 

Trail Longo 

Até 30 novembro 2015– € 15,00 

Até 31 dezembro 2015 - €17,00 

Até 19 janeiro 2016 - €22,00 

Trail Ultra 

Até 30 novembro 2015 – € 20,00 

Até 31 dezembro 2015 - €22,00 

Até 19 janeiro 2016 - €27,00 

 

3.3. Condições devolução do valor de inscrição 
Não haverá direito a devoluções do valor do pagamento da inscrição excepto se a              
prova for anulada por motivos imputáveis à Organização. 

As inscrições são pessoais e intransmissíveis.  

Os dorsais serão entregues individualmente e os participantes deverão apresentar          
o CC/BI/DNI no momento de recolha dos mesmos bem como o Registo de inscrição              
que lhe foi enviado por email. 

Até ao dia 19 de Janeiro de 2016 a Organização permite a mudança dos dados da                
inscrição para outro concorrente por solicitação do concorrente inscrito. No caso           
de haver ainda vagas permitirá também a mudança de prova. 

 

3.4. Material incluído com a inscrição 
- dorsal 
- seguro de acidentes pessoais 
- seguro de responsabilidade civil 
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- abastecimentos líquidos 
- abastecimentos sólidos 
- tshirt técnica 
- massagem pós prova (só Trail Ultra e Trail longo) (sujeito a disponibilidade) 
- prémios não monetários (ver 4.1 abaixo) 
- Brinde adicional (sujeito a disponibilidade) 
- Certificado “Finisher” 

 

3.5. Secretariado da prova/ horários e locais 
Local: 
Sede do Grupo 234 Beja dos Escoteiros de Portugal 
Antigo Estádio Flávio dos Santos 
Av. Vasco da Gama 
Beja  
(junto ao Parque de Campismo) 
 
Sexta Feira, 22 de Janeiro de 2016: 

18:00 - Abertura do secretariado  

20:00 - Encerramento do secretariado  

 

Sábado, 23 de Janeiro de 2016: 

07:00 – Abertura do secretariado 

08:20 – Encerramento do secretariado para o Trail Ultra 

08:50 - Encerramento do secretariado para Trail Longo e Trail Curto 

  

3.6. Serviços disponibilizados 

- dormida em solo duro (ginásio) nas noites de 22 e de 23 para quem solicitar               
na ficha de inscrição 

- duches quentes 
- carro vassoura em todas as distâncias 
- transporte dos postos de abastecimento para Beja para os atletas          

desistentes 
- haverá apoio de emergência ao longo de toda a prova mediante solicitação            

da mesma 
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- Haverá jantar (sopa, carne, peixe, fruta ou sobremesa e bebidas) para quem            
o solicitar (pago à parte, também através da plataforma de inscrições). O            
jantar convívio inclui música ao vivo. 

- No caso de um concorrente considerar necessário receber assistência         
médica deve proceder do seguinte modo: 

● solicitar assistência aos membros da Organização que encontrar; ou 
● telefonar para o número de telemóvel da organização que será          

inscrito no dorsal; ou 
● telefonar para o 112 (neste caso responsabiliza-se pelas despesas que          

os atos médicos e de transporte acarretarem e que não estejam           
cobertos pelo seguro de prova). 

 

4. Categorias e Prémios 

4.1. Definição data, local e hora entrega prémios 
Geral Masculino e feminino 

Prémio simbólico (não monetário) para os primeiros 3 classificados masculinos e           
femininos geral e por Grupo Etário. 
 
Diploma Finisher para todos os participantes que finalizarem as provas. 
 

4.2. Definição das categorias etárias/ sexo individuais e equipas 

Os resultados serão publicados na página Facebook da prova e serão divididos por             
Geral e Grupo Etário. 

 

Os Grupos Etários serão divididos por: 

  MASCULINO FEMININO 

< 23 anos SUB23 M SUB23 F 

23 - 29 anos SEN SEN F 

30 - 34 anos M30 F30 

35 - 39 anos M35 F35 

40 - 44 anos M40 F40 

45 – 49 anos M45 F45 
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50 - 54 anos M50 F50 

55 – 59 anos M55 F55 

≥ 60 anos M60 F60 

  
 

5. Informações 

5.1. Como chegar 
A prova tem início e fim na cidade de Beja para onde se poderão deslocar por carro                 
próprio, Comboio, ou rede de expresso. 

Horário dos comboios em www.cp.pt e de expressos em www.rede-expressos.pt.  

 

5.2. Onde ficar 
Será publicada página Facebook da prova lista de locais para pernoita. 

 

5.3. Locais a visitar 
Ver lista de locais a visitar na página Facebook da prova.  

 

6. DIREITOS DE IMAGEM 

Ao inscrever-se os concorrentes renunciam aos direitos de imagem durante todos           
os atos do evento nomeadamente a prova e as cerimónias protocolares. Apenas a             
organização pode transmitir esse direito de imagem a outros, nomeadamente aos           
órgãos de comunicação social. 

Durante a prova existirão fotógrafos, que irão documentar o evento e           
posteriormente, se os atletas assim o entenderem, poderão adquirir as fotografias. 

 

7. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização tendo como referência as           
normas e regulamentos da Associação de Trail Running de Portugal e da Federação             
Portuguesa de Atletismo, se técnicos, e o seu critério, se de outra índole. 
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8. Diversos 

A organização reserva-se o direito a realizar as modificações que considere           
necessárias dependendo das diferentes condições encontradas no dia do evento,          
assim como à suspensão da prova se as condições não permitirem o seu             
desenvolvimento em segurança. 
 

Este regulamento ainda pode ser alterado de modo a que fique mais completa a              

informação. Eventuais alterações serão publicitadas na página Facebook da prova. 
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