
Regulamento 

 

O “1º Trail das Pontes” será realizado no dia 28 de Abril de 2019 (Domingo), em Regueira de 

Pontes, organizado pela Comissão de Festas de Regueira de Pontes 2019. 

Será composto por duas provas:  

• Trail de 18km e caminhada de 5km, percorrendo vários trilhos e caminhos da zona. A 

prova terá início e fim no Clube Atlético de Regueira de Pontes.  

A partida do trail 18km terá início às 9h00 e a caminhada 5km terá inicio às 9h10. 

 

Progama 

Dia 28 de Abril 

• 07h30 – abertura do secretariado no Clube Atlético de Regueira de Pontes para 

entrega dos dorsais e dos kits a todos os participantes; 

• 9h00 – Partida do Trail 18km 

• 9h10 – Partida da Caminhada 5km 

• 12h00 – Entrega de prémios aos partipantes do Trail. 

 

Postos de abastecimento 

O Trail e a caminhada terão três  postos de abastecimento ao longo da prova, sendo o primero 

composto por líquidos, o segundo posto composto por sólidos e líquidos e o terceiro composto 

apenas por liquidos . No fim da prova haverá um reforço. 

 

Desclassificações 

Os participantes poderão ser desclassificados da prova se: 

• Não possuirem o dorsal perfeitamente visível durante a prova; 

• Não respeitarem o percurso estabelecido para as diferentes provas; 

• Não respeitarem as indicações dadas pelos diversos elementos da organização; 

• Não respeitarem os restantes participantes. 

No caso de não cumprirem e respeitarem as informações acima, os participantes em questão 

serão desclassificados, não tendo direito à devolução do valor da inscrição. 

 

Uso do Dorsal 

É obrigatório o uso do dorsal ao longo de toda a prova, tendo este de estar colocado num local 

perfeitamente visível. 



Seguro desportivo 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro, todos os participantes, tanto do 

Trail como da Caminhada, estarão cobertos por um seguro de acidentes pessoais para atletas. 

 

Processo de inscrição  

A inscrição é feita através do site: (......). É necessário o preenchimento do formulário de 

inscrição, que deverá ser devidamente preenchido para o bom registo de cada participante. A 

inscrição é validada após a confirmação do pagamento da mesma, tendo uma validade até 48 

horas após o registo. Se passarem as 48 horas é necessário realizar novamente o registo. 

 

Dados bancários para pagamento da inscrição 

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado através dos seguintes dados: 

TITULAR:  

NIB:  

IBAN:  

 

Datas limites de inscrição 

Todos os interessados poderão inscrever-se para o Trail ou para a caminhada até dia 19 de 

Abril. 

O Trail terá um valor de 15,00€ e inclui: trail 18km, seguro de acidentes pessoais, 

cronometragem, abastecimentos líquidos e sólidos, duche (água quente), dorsal, kit de 

participante, uma sopa, uma bifana e uma bebida no fim da prova. Se o participante não quiser 

almoço o preço do trail será 12,00€ e terá direito a um reforço no final.  

A caminhada terá um valor de 5,00€ (inclui: caminhada 5km, seguro de acidentes pessoais, 

abastecimentos líquidos e sólidos, dorsal e kit de participante). 

 

Devolução do valor da inscrição 

As taxas de inscrição não serão devolvidas, a não ser que a prova seja cancelada. 

 

Idade minima obrigatória 

Todos os participantes deverão ter idade mínima de 18 anos, a não ser que os menores sejam 

acompanhados por um adulto que ficará responsável pela sua participação. 

 

Ajuda externa/assistência pessoal 



Em caso de emergência os participantes deverão informar a organização do evento junto dos 

postos de abastecimento ou junto de elementos da organização que estarão distribuídos ao 

longo da prova.  

Classificações 

Apenas o Trail terá classificação no fim da prova, sendo classificados os três primeiros 

participantes de cada escalão. 

• Sub 23 M/F 18 a 22 anos 

• Seniores M/F 23 a 34 anos 

• M/F 35 a 39 anos 

• M/F 40 a 44 anos 

• M/F 45 a 49 anos 

• M/F 50 a 54 anos 

• M/F 55 a 59 anos 

• M/F mais de 60 anos 


