
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  REGULAMENTO 



1. ORGANIZAÇÃO 
A Associação para o Desenvolvimento de Amorei- 
ras-Gare (ADA), em colaboração com o Município de 
Odemira e com o apoio da Associação de Atletismo 
de Beja, vai realizar no próximo dia 1 de maio de 2018, 
terça- feira, pelas 09.30 horas, um evento despor-  
tivo denominado I TRAIL do Interior do Concelho de 
Odemira “Pelos Trilhos do Montado”, integrado nas 
Festas de Maio de Amoreiras-Gare. O mesmo será 
composto por provas para jovens e uma prova de 
curta distância, Trail Curto (TC) de 19 km. Será ainda 
organizada uma caminhada que terá uma distância 
aproximada de 10 km, não tendo classificações. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
A prova é aberta a todos os atletas, federados e po- 
pulares masculinos e femininos, podendo nela partici- 
par em representação de Coletividades, organizações 
populares, grupos desportivos de empresas, escolas e 
outros organismos. Para o Trail Curto de 19 km serão 
admitidos atletas com idade igual ou superior a 18 
anos. Para a caminhada de 10 km serão admitidos 
participantes com idade igual ou superior a 12 anos. 

 
PROGRAMA HORÁRIO E ESCALÕES 
09h40 Benjamins Masc /Fem A 400 m (1A) 
7 a 9 anos | ANOS NASC. 2009/ 10/ 11 

 
09h50 Benjamins Masc / Fem B 800 m (2A) 
10 a 11 anos | ANOS NASC. 2007/ 2008 /05 

 
10h00 Infantis Masc/ Fem. 1.000 m (1B) 
12 a 13 anos | ANOS NASC. 2005/ 2006 

 
10h10 Iniciados Masc/Fem. 2.000 m (2B) 
14 a 15 anos | ANOS NASC. 2003/ 2004 

 
10h20 Juvenis Masc/Fem 3.000 m (3B) 
16 a 17 anos | ANOS NASC. 2001/ 2002 

 
09h30 Caminhada 
Toda a População | TRAIL CURTO 
Percurso (TC) com aproximadamente 19 km 

 
09h30 
Veteranas Femininas A 35 aos 44 anos 
Veteranas Femininas B 45 aos 55 anos 
Veteranas Femininas C + de55 anos 
Veteranos Masculinos A 35 aos 44 anos 
Veteranos Masculinos B 45 aos 55 anos 
Veteranos Masculinos C + de 55 anos 
Juniores Masc e Fem 1999/2000 
Seniores Masc e Fem.  1998 e antes 

 
Nota: Para classificação e pontuação dos atletas nos 
escalões será considerada a data de nascimento. A 
classificação por equipas será obtida através dos 3 
melhores tempos dos 3 primeiros elementos de cada 
equipa (sem distinção de sexo ou escalão). 

PROGRAMA/HORÁRIO - 1 de maio de 2018 
08h00 Abertura do Secretariado e entrega de dor- 
sais no Campo de Futebol GDR Amoreiras-Gare 
09h30 Partida Trail Curto 19 km 
09h30 Partida Caminhada 10 km 
09h40 Provas (Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis) 
12h00 Encerramento do Trail Curto e da Caminhada 
12h00 Entrega de prémios (Horário sujeitos a alterações) 
13h00 Encerramento do evento 

 
CONCENTRAÇÃO E ENTREGA DE DORSAIS 
Os dorsais são pessoais e intransmissíveis e serão 
entregues individualmente ao responsável de cada 
equipa. Os atletas deverão usar o dorsal bem visível 
numa posição de fácil acesso e consulta durante toda 
a participação na parte da frente do atleta (peito ou 
abdómen), não podendo ser dobrado ou cortado. 
Todos os participantes deverão ser portadores de 
alfinetes para o dorsal ou porta dorsal. 

 
CARATERÍSTICAS DOS PERCURSOS 
O percurso consta dos mapas em anexo, bem como 
as distâncias que serão percorridas por cada escalão. 

 
 

Percurso A – 400 m (1 volta) e 800 m (2 voltas) (Ben- 
jamins A e B Masc e Fem) 

 
 
 

 
Percurso B – 1000 m, 2000 m e 3000 m (Infantis, Ini- 
ciados e Juvenis Masc e Fem) 



 

 
 
Percurso C – 19000 m (Atletas Juniores, Seniores e 
Veteranos Masculinos) 
Percurso da Caminhada – 10000 metros 
A partida e a chegada serão junto ao Campo de Fu- 
tebol de Amoreiras-Gare. 

 

 
 

7. DISTÂNCIA E DIFICULDADE 
Trail Curto - Dificuldade média - 19 Km 
Caminhada - Dificuldade média - 10 km 

 

8. MARCAÇÃO DO PERCURSO 
8.1 A marcação principal será constituída por fita bali- 
zadora fixa em elementos naturais, aproximadamente 
à altura dos olhos, sendo que a cor da fita em ques- 
tão será anunciada no momento da partida. 

 
8.2 Serão ainda utilizadas outras sinaléticas como 
setas impressas, cal a cortar estradas relativas ao 
percurso, para além de indicações dadas por cola- 
boradores da organização em atravessamento de 
barrancos e estradões e outros locais sensíveis. 

 
8.3 Os concorrentes devem, obrigatoriamente, per- 
correr todo o percurso sinalizado o mais perto das 
marcações não devendo atalhar nos pontos em que, 
eventualmente, tal seja possível. O não cumprimento 
desta regra poderá levar à desclassificação, consoan- 
te o entender da organização da prova., No caso de 
um concorrente percorrer alguma parte do percurso 
sem sinalização deverá voltar atrás pelo caminho que 
percorreu e procurar o caminho sinalizado. 

 
INSCRIÇÕES 
As inscrições são gratuitas para os escalões Jovens 

(Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis). Para os atle- 
tas Juniores, Seniores e Veteranos e para todos os 
Caminheiros a inscrição têm o valor de 10€ por partici- 
pante (com almoço) e 5€ (sem almoço). 
Para os acompanhantes e crianças o almoço tem um 
custo de 5,00 €. As inscrições deverão ser enviadas 
para Associação de Desenvolvimento de Amoreiras- 
-Gare até ao dia 22 de abril (domingo): 

 
a.d.amoreirasgare@gmail.com 
facebook.com/adamoreirasgare 
Tlf. 283 926 190 | Tlm: 917 605 059 - 937 229 160 
NIPC: 504 359 053 

 
O pagamento das inscrições deve ser efectuado por 
transferência Bancária através do IBAN: 
PT50 0045 6332 4013 8691 2936 9 
O comprovativo da transferência deve ser enviado 
juntamente com a inscrição. 

 
Não se aceitam inscrições fora do prazo, nem altera- 
ção de escalões no dia do evento. 

 

10. A INSCRIÇÃO NO TRAIL CURTO E NA CAMINHADA 
INCLUI: 
Trail Curto 19 km: Dorsal; Seguro de acidentes pessoal; 
Abastecimentos; Banhos; T-Shirt Técnica; Crono- 
metragem e resultados e brindes que a organização 
consiga angariar. 

 
Caminhada: Seguro de acidentes pessoal; Abaste- 
cimentos; -Banhos; T-Shirt Técnica; Brindes que a 
organização consiga angariar. 

 
IDENTIFICAÇÃO 
As classificações serão atribuídas de acordo com os 
escalões definidos no regulamento e deverão todos 
os atletas ser portadores do cartão de cidadão / 
bilhete de identidade, que deverão apresentar caso 
seja solicitado pela organização. 

 
APTIDÃO FÍSICA 
Todos os participantes devem estar conscientes das 
distâncias e dificuldades inerentes a uma prova com 
desnível positivo e negativo das distâncias em causa. 
Devem encontrar-se adequadamente preparados 
física e mentalmente e saber gerir os problemas físi- 
cos e mentais decorrentes de fadiga extrema, não se 
responsabilizando a organização por qualquer aciden- 
te ocorrido durante a prova ou danos sofridos pelos 
concorrentes, pelo que a aptidão física dos atletas é 
da inteira responsabilidade da representação a que 
estes se encontram vinculados. Será, providencian- 
do, através da Cruz Vermelha de Colos, todo o apoio 
necessário aos atletas, com duas ambulâncias por 
forma a garantir os primeiros socorros. 

 
ABASTECIMENTO 
A organização providenciará um abastecimento aos 5, 
10, 15 km e à chegada da meta 
Locais de abastecimento: 
Trail Curto 19 km 
ZA1 (+- 5 km) - Líquido 



ZA2 (+- 10 km) - Líquido/Sólido 
ZA3 (+- 15 km) - Líquido/Sólido 
ZA4 (Chegada à Meta) - Líquido/Sólido 
Cada atleta, ao deixar os postos de abastecimento, é 
responsável por ter a quantidade de líquidos e sólidos 
necessários até alcançar o próximo abastecimento. 

 
CLASSIFICAÇÃO 
Haverá classificação por escalões e classificação geral 
por equipas. 

 

15. CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPAS 
A classificação geral por equipas será o somatório dos 
pontos de  todas  as  provas,  atribuindo-se  10  pontos 
ao 1º classificado e assim sucessivamente até ao 10º 
classificado, que obterá 1 ponto. Será vencedora a 
equipa que no final da soma de todos os escalões  
obtiver maior número de pontos. Em caso de empate 
será vencedora aquela que obtiver mais vitórias. Na 
classificação geral por equipas atribui-se taças  ou 
troféus às equipas classificadas até ao 5º lugar. 

 

16. ENTREGA DE PRÉMIOS 
Será feita a seguir ao terminar da prova. Os atletas 
premiados receberão os seus prémios no pódio, na 
cerimónia final de entrega de prémios. 

 

17. PRÉMIOS 
- Reforço alimentar para todos os participantes; 
- Trofeu aos primeiros três classificados de cada 
escalão; 
- T-Shirt alusiva para todos os participantes nas Cor- 
ridas Jovens, do Trail e da Caminhada, inscritos dentro 
do prazo; 
- Entrada gratuita nas Festas de Maio para todos os 
participantes. 

 

18. DESCLASSIFICAÇÕES 
O comportamento inadequado tal como  o  recurso 
de linguagem ofensiva, nomeadamente agressões 
verbais ou de qualquer espécie, serão alvo de adver- 
tência, expulsão ou desqualificação. 

 
Serão ainda desclassificados os atletas que incorre- 
rem nas seguintes infrações: 
- Os atletas que não se apresentem à chamada; 
- Os atletas que prejudiquem outros por falta de ética 
desportiva; 
- Os atletas que recebam apoio durante a corrida; 
- Os atletas que alterem o percurso da prova em 
benefício próprio; 
- É proibido o acompanhamento dos atletas com 
qualquer veículo ou a pé; 
- Os atletas que deteriorem ou sujem o meio por 
onde passem; 
- Os atletas que ignorem as indicações da organiza- 
ção; 
- Condutas antidesportivas (desclassificado); 

19. AQUECIMENTO 
O aquecimento será feito obrigatoriamente em local 
especificamente determinado para o efeito, fora do 
percurso da prova. 

 

20. AJUIZAMENTO E POSTOS  DE  CONTROLO 
Será da responsabilidade do Conselho Regional de 
Arbitragem da Associação de Atletismo de Beja o 
ajuizamento e controlo da prova. Haverá postos de 
controlo ao longo do Trail Curto de 19 km. É obriga- 
tória a passagem dos concorrentes pelos postos de 
controlo que se situam no percurso para que o seu 
tempo seja considerado, sob pena de serem desclas- 
sificados. Compete aos fiscais de percurso, juízes de 
partida e de chegada, anotarem e desclassificarem os 
atletas infratores. 

 

21. TEMPO LIMITE 
Os atletas podem fazer o percurso a correr ou a 
caminhar desde que não ultrapassem o tempo limite 
que será de 2h30 horas para o Trail Curto e para a 
Caminhada. Se a organização entender que um atleta 
deve ser excluído da prova devido ao seu estado de 
saúde, este deverá acatar tal decisão, de modo a 
garantir o seu bem-estar. 

 

22. REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
Caso se verifique necessário, haverá força da ordem 
pública (GNR), para disciplinar o trânsito no decorrer 
da prova. O tráfego rodoviário nas passagens irá rea- 
lizar-se dentro da normalidade, pelo que os partici- 
pantes devem cumprir as regras de trânsito em vigor, 
devendo ainda respeitar as áreas agrícolas e pro- 
priedades privadas, sob pena de terem de assumir a 
responsabilidade perante eventuais danos e indemni- 
zações resultantes do seu incumprimento. 

 

23. SEGURO DESPORTIVO 
Os participantes nas corridas jovens, no Trail Curto 
19 km e na Caminhada de 10 km são abrangidos por 
seguro desportivo de acordo com a lei em vigor, cuja 
apólice será informada no Secretariado. As condições 
da apólice do seguro de acidentes pessoais são as do 
seguro desportivo obrigatório e aplicáveis a todos os 
participantes, federados ou não. 

 

24. RECLAMAÇÕES 
Quaisquer reclamações ou protestos têm de ser 
apresentados por escrito, dirigido ao júri da prova, 
até 15 minutos após o termo da mesma, juntamente 
com a quantia de 50,00 €, a qual será devolvida se o 
protesto for considerado deferido. 

 

25. DUCHES 
Serão disponibilizados os balneários e WC´s do Cam- 
po de Futebol para os atletas que queiram tomar 
duche após terminarem a sua prova. 



26. MATERIAL ACONSELHÁVEL 
Todos os participantes deverão ter em atenção que, 
pelas dificuldades inerentes a este tipo de provas, 
bem como pelas dificuldades acrescidas relativas às 
condições atmosféricas que se poderão verificar, é 
recomendado que se façam acompanhar do seguinte 
material: calçado e vestuário adequados para a prá- 
tica de Trail Running, boné, mochila, apito, telemóvel e 
alimentos energéticos. 

 

27. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
O atleta é o único responsável pelo transporte de 
todos os invólucros e resíduos naturais (mesmo que 
biodegradáveis), ou não naturais, provenientes de gel 
energético, barras e/ou outros. Deverá depositar os 
resíduos no abastecimento mais próximo ou transpor- 
tá-lo até ao local da chegada. 

 

28. DIREITOS DE IMAGEM 
A aceitação do presente regulamento implica, obri- 
gatoriamente, que o participante autorize aos organi- 
zadores da prova a gravação total ou parcial da sua 
participação na mesma, pressupondo também a sua 
concordância para que a organização possa utilizar 
a imagem do atleta para a promoção e difusão da 
prova em todas as suas formas (vídeo, fotografia, 
internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.), 
cedendo assim todos os direitos à sua exploração 
comercial e publicitária que se considere oportuno 
executar, sem direito, por parte do atleta, a receber 
qualquer compensação monetária. 

 

29. DIVERSOS 
A organização reserva-se o direito a realizar as modi- 
ficações 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. 
O presente regulamento poderá ser sujeito a altera- 
ções de modo a solucionar qualquer lacuna que possa 
vir a verificar-se posteriormente, sendo que nos aspe- 
tos principais de execução da prova, estes mantêm- 
-se inalterados. 

 

30. CASOS OMISSOS 
Todos os casos omissos serão apreciados e resolvidos 
pela organização com o apoio do Conselho Regional 
de Arbitragem da Associação de Atletismo de Beja  
em conformidade com o Regulamento Geral de Com- 
petições, cujas decisões não haverá recurso. 

 

31. ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 
Todos os participantes, pelo facto de efetuarem a sua 
inscrição no I Trail do Interior do Concelho de Odemira 
“Pelos Trilhos do Montado”, aceitam o presente regu- 
lamento. 

32. ESCLARECIMENTOS 
Qualquer esclarecimento a este regulamento poderá 
ser obtido na Associação para o Desenvolvimento de 
Amoreiras-Gare: 
a.d.amoreirasgare@gmail.com 
facebook.com/adamoreirasgare 
Tlf. 283 926 190 | Tlm: 917 605 059 - 937 229 160 

 

33. ONDE DORMIR E ONDE COMER 
O concelho de Odemira, entre a serra e o mar, detém 
um parque hoteleiro que lhe proporcionará uma ópti- 
ma estadia e a degustação da saborosa gastronomia 
regional alentejana. Para mais informação da lista das 
unidades hoteleiras e de restauração do concelho, 
consultar a App Descubra Odemira. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização Apoio 


