“Regulamento 4ºTrail M.T.B.A”
g(versão 1.1)
1.

Condições de participação

1.1. Idade participação diferentes provas
1.1.1. A idade mínima para participação na prova de corrida (trail) é de 18
anos e na caminhada é de 6 anos, completados até ao dia de realização da
prova.
1.1.2.
1.1.3.

A caminhada destina-se a todos os indivíduos cuja condição física o
permita.
A responsabilidade da participação na caminhada de crianças e
jovens até aos 18 anos, é da inteira responsabilidade dos pais ou
tutores, declinando a organização qualquer responsabilidade.
Quando não acompanhados dos pais, os menores terão que
obrigatoriamente de apresentar uma autorização expressa do seu
encarregado de educação.

1.2. Inscrição regularizada
Ao inscrever-se, o atleta está implicitamente a concordar na íntegra com o
presente regulamento. Cada inscrição é pessoal e intransmissível.

1.3. Condições físicas
1.3.1.
Cada atleta deve ter plena consciência da necessidade de possuir
a condição física adequada às características desta prova de exigência, que
alia a dureza do terreno ao desnível do mesmo.
1.3.2.
Cada atleta deverá aferir das suas capacidades reais de
autonomia em montanha que lhe permitam reagir adequadamente na gestão
de problemas intrínsecos a este tipo de provas, como sejam a fadiga extrema,
os problemas digestivos, as dores musculares e articulares e as lesões.
1.3.3.

Em qualquer momento, antes da realização da prova ou durante o
decurso da mesma, a organização reserva-se ao direito, se assim o
entender, de afastar um atleta caso este apresente algum sinal de
patologia que coloque em causa a sua saúde e o seu bem-estar.

1.4. Definição possibilidade ajuda externa
Não será permitida qualquer ajuda externa, nomeadamente,
abastecimentos providenciados por elementos alheios à organização da
prova; transporte do atleta por meios não próprios em secções do
percurso. A aceitação de transporte por motivos de socorro,
inviabilizam a continuação do atleta em prova.

1.5. Colocação dorsal
O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser usado à frente
do corpo, preferencialmente, à altura do peito, e terá que ser
transportado nesta posição ao longo de todo o percurso da prova.
Consequentemente, caso o atleta não tenha o seu dorsal em algum dos
pontos de controlo ou à chegada, não será classificado. Não é permitida
qualquer alteração do dorsal, sob pena de desclassificação. O atleta
deve garantir a integridade do seu dorsal, caso o dorsal seja rasgado
poderá não ser possível a sua identificação, e o atleta não será
classificado.
Em caso de desistência o atleta deve comunicar, de imediato à
organização.

1.6. Regras 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 caso de advertência, desqualificação ou expulsão.

2. Prova
2.1. Apresentação da prova(s) / Organização
A quarta edição do “Trail MTBA” decorre em Magoito, a 7 de Outubro
de 2018, uma organização do clube M.T.B.A. (aldeias de Magoito,
Tojeira, Bolembre e Arneiro dos Marinheiros), evento que se destina
à promoção do Trail, tendo como base o convívio, o contacto com a
natureza, o espirito de aventura e a prática de exercício físico.
O evento é organizado pelo Grupo União Desportivo e Recreativo M.T.B.A.,
com base nas boas práticas e modelo de regulamento da Associação de Trail
Running de Portugal (ATRP), sendo composto por:
a. “Trail Longo” - percurso de cerca de 25Km (TL – nível 2 – segundo
classificação ATRP), de dificuldade média, totalmente integrado no
Parque Natural Sintra-Cascais, com início no campo de futebol do
MTBA e fim junto do pavilhão do clube MTBA, que percorrerá trilhos e
caminhos de terra batida junto da costa entre as praias da Samarra,
Magoito e Aguda, alguns trilhos integrantes da Grande Rota do
Atlântico (GR11), e ainda corrida na praia entre a Praia do Magoito e
Aguda e destinado a atletas mais experimentados neste tipo de
distâncias.
b. “Trail Curto” - percurso de cerca de 16Km (TC – nível 1 – segundo
classificação ATRP), parte dos trilhos que compõem o Trail Longo,
dirigido a atletas que se iniciam na prática desta especialidade do
Atletismo.

c. “Caminhada” - em paralelo será efetuada uma caminhada nos
mesmos trilhos e caminhos, com um percurso de cerca de 13km.
Nota: Se a organização o entender e a segurança dos participantes
o justificar, poderão ser alterados os percursos préviamente
estabelecidos.

2.2. Programa / Horário
•
•
•

Trail Longo (25 km) - início às 9:00
Trail Curto (16 km) - início às 9:30.
Caminhada (13 km) - início às 9:45.

2.3. Distância / altimetria
Trail Longo (25 km); D950+

Trail Curto (16 km); D390+

Caminhada (13 km); D289+

2.4. Mapa / sinalização do percurso
Mapa: Trail Longo (25 km)

Mapa: Trail Curto (16 km)

O percurso estará sinalizado com recurso a fita balizadora exclusiva para este
evento. Adicionalmente, os atletas poderão encontrar alguns sinais direcionais,
tais como placas de madeira ou tinta/pó branco no chão.

Mapa: Caminhada (13 km)
Será um percurso similar ao Trail Curto.

2.5. Tempo limite
Para o evento de Trail Longo está previsto um tempo limite de 5 horas.

2.6. Metodologia de controle de tempos
Dorsal com chip descartável; Cronometragem eletrónica.

2.7. Postos de controle
Haverá 3 postos de controle de passagem situados ao km 6.5, km 11.5 e
km 19 (Trail Longo)

2.8. Locais dos abastecimentos
1º Abast. (Água, fruta, Isotónico) – Aprox. 6.5Km
2º Abast. (Água, fruta, Isotónico) – Aprox. 11.5Km
3º Abast. (Água, fruta, Isotónico) – Aprox. 17.5Km (Trail Longo)
É estritamente proibido depositar quaisquer resíduos, fora dos locais
de recolha.

Nota: A organização não fornecerá copos nas assistências, pelo que os
atletas devem transportar meios para que possam abastecer-se, como
caneca, bidon ou outro.

2.9. Material obrigatório/ verificações de material
O calçado deverá ser indicado aos pisos que o atleta irá encontrar ao
longo do percurso, nomeadamente: alcatrão, terra batida, lama, pedra
solta/lage, ribeiras, areia, erva.
Deverá ainda garantir boa aderência em piso escorregadio, e declives
acentuados.
Recomendamos ainda que todos os atletas tenham consigo um
telemóvel devidamente carregado, para contacto em caso de
emergência.

2.10. Informação sobre passagem de locais com tráfego
rodoviário ou ferroviário
Haverá cerca de 300m de contacto com o alcatrão, no início após a
partida, em vias secundárias, onde existe circulação automóvel, pelo
que devem ser respeitadas todas as normas relativas a peões.
Haverá uma passagem de cerca de 900m em contacto com o alcatrão
em vias secundárias, na estrada do Casal de Pianos, entre o km 5 e 6.
Haverá uma travessia de estrada de alcatrão (km 11.5), junto da Praia
do Magoito, onde estará um ou mais elementos da organização de
modo a garantir a travessia dos atletas. No entanto pede-se a máxima
atenção na travessia dessa estrada.

2.11. Penalizações/ desclassificações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não cumprir o presente regulamento;
Não passar no controlo de partida;
Não efetuar o percurso na totalidade;
Deitar lixo no trilho ou desrespeitar o meio ambiente;
Recusar-se a apresentar o dorsal;
Não transportar consigo o dorsal durante a totalidade da prova, ou
fazer alterações ao mesmo;
Ignorar as indicações da organização;
Revele algum sinal de conduta antidesportiva;
Recuse prestar auxílio a outro participante em dificuldades;
Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização.

2.12. Responsabilidades perante o atleta/ participante
O participante reconhece o risco associado às provas de trail, não
podendo responsabilizar a organização por eventuais quedas ou
quaisquer outros problemas físicos desenvolvidos no decorrer prova, ou
por quaisquer bens materiais perdidos/danificados ao longo do percurso.
A inscrição na prova implicará total aceitação do presente
regulamento.

2.13. Seguro desportivo
Todos os participantes corretamente inscritos, se encontram cobertos
por um seguro de acidentes pessoais, cuja apólice tem o nº xxxxx da
Companhia xxx, com as seguintes coberturas:
- Morte ou invalidez permanente: 27.222€;
- Despesas de Tratamento e Repatriamento: 4.356€.
- Despesas de Funeral: 2.178€.
Nota: a ser informado mais próximo da data do evento

3. Inscrições
3.1. Processo inscrição (local, pagina web, transferência
bancária)
1. As inscrições estão a cargo da empresa Chrono, no site
www.chrono.pt
2. A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade do
participante, salientando-se a importância da exatidão dos mesmos
para efeitos de seguro
3. Qualquer assunto deverá ser dirigido à organização através do email
trailmtba@gmail.com

3.2. Valores e períodos de inscrição
Até 15/8

De 15/8 a
24/9

Trail Longo 25Km

13,00 €

14,00 €

Trail Curto 16Km

12,00 €

13,00 €

Caminhada 13Km

8,00 €

9,00 €

O limite de inscrição é de 500 participantes para as provas de Trail e de 150
participantes na caminhada (inscrições pagas), as inscrições encerram
quando atingidos estes limites ou na data limite - dia 24 de Setembro.
Qualquer dúvida deverá ser remetida para trailmtba@gmail.com

3.3. Condições devolução do valor de inscrição
Após confirmação da inscrição, não é possível o seu cancelamento nem o
respetivo reembolso do valor pago.
É permitida a transferência de inscrições, através da alteração do seu titular
até ao dia 24 de Setembro.
Os pedidos de transferência têm obrigatoriamente que ser realizados para a
organização, usando o mail trailmtba@gmail.com
Todos os atletas que se apresentem à prova com um dorsal que não
corresponda à sua identidade, NÃO ESTARÃO ABRANGIDOS PELO
SEGURO DESPORTIVO, e correm por sua conta e risco.

3.4. Material incluído com a inscrição
Os preços apresentados incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dorsal com chip descartável;
Cronometragem eletrónica;
Abastecimentos sólidos e líquidos;
Seguro desportivo;
Prémio Finisher;
Banho;
Massagem no final da prova;
Brindes que a organização consiga angariar.
Refeição volante “Bifana + Bebida”
(mediante a entrega de vale, recebido ao levantar o dorsal)

3.5. Secretariado da prova/ horários e locais
Dia 6 (sábado) - no interior do pavilhão MTBA no seguinte horário:
10h0012h30

Abertura Secretariado e entrega de dorsais

14h0022h30

Abertura Secretariado e entrega de dorsais

Dia 7 (domingo) - no campo de futebol (local da partida) MTBA no
seguinte horário:
7h30 – 8h30

Abertura Secretariado e entrega de dorsais

8h45

PC0- Trail Longo / Briefing

9h00

Partida Trail Longo

9h15

PC0- Trail Curto / Briefing
Partida Trail Curto

9h30
9h45
11h30 – 14h
12h30 – 14h

Inicio caminhada
Chegada dos atletas TC + TL
Cerimónia de entrega de prémios

Recomendamos a todos os atletas que possam levantar o dorsal com a
maior antecedência possível, evitando assim filas desnecessárias.

3.6. Serviços disponibilizados
No final de ambos os eventos a organização disponibiliza banhos nos
balneários do pavilhão, junto do local de chegada.
Existirá o serviço de massagem no interior do pavilhão.
Estará a funcionar um serviço de bar, onde será servido a “Bifana e bebida”,
e onde terá a possibilidade de consumir sopa, doce, café.

3.7. Estacionamento
Poderá estacionar a viatura junto do local de partida (campo de futebol)
ou junto do local de chegada, a distância entre ambos não é superior a
500 metros.
O nº de lugares é limitado, pelo que deverão respeitar as indicações e
proibições de estacionamento estipuladas pela organização.

4.

Prémios:

4.1. Local e hora entrega prémios
✓ Trail Curto
5 Primeiros classificados masculino/feminino da geral;
✓ Trail Longo
3 Primeiros classificados masculino/feminino da geral
3 Primeiros classificados masculino/feminino de cada categoria etária
3 Primeiras equipas;(*)
(*)(A classificação é atribuída tendo em conta a classificação dos 3 melhores
elementos da equipa, contarão para este prémio as equipas que tenham 3 ou mais
elementos independentemente do género, a participar na prova de Trail Longo)

Equipa com mais elementos inscritos no evento (Trail + Caminhada), desde que
o nome da equipa coincida entre todas as inscrições.

Escalões de participação:
Seniores M/F
Veteranos M40/F40
Veteranos M50/F50

Idade
Até 39 anos
40- 49 anos
50 ou mais anos

Está prevista a entrega de prémios, entre as 12h30 e as 14h, em cerimónia
a ocorrer dentro do pavilhão.

4.2. Prazos para reclamação de classificações
As reclamações deverão ser dirigidas por escrito ao secretariado da prova
no prazo máximo de 1 hora após a chegada do último atleta.

5. Informações
5.1. Como chegar
Bolembre, é uma localidade pertencente a União das Freguesias de S.
João das Lampas e Terrugem, concelho de Sintra.
Nesta prova poderá contactar com alguns elementos que contam a
história desta localidade, tais como fontanários e lavadouros.
Caso necessite de indicações para chegar a Bolembre, recomendamos
que encontre o seu itinerário no site http://www.viamichelin.pt
No endereço de chegada deverá escrever "2705 Bolembre, Portugal".
Local de partida:
Campos de jogos “Antonio José Pereira Forjaz”, Estrada de Santa Maria,
Bolembre
Coordenadas GPS:
38º 51’ 59.4’’ N
09º 25’ 32.3’’ W

5.2. Onde ficar
Haverá a possibilidade de pernoitar em solo duro, mas deverá contactar
a organização antecipadamente, indicando tal necessidade, dada a
limitação do espaço existente.

5.3. Locais a visitar
•
•

Igreja de Santa Maria (Magoito)
Praia do Magoito, onde se encontra a Duna Consolidada do
Magoito, classificada como geomonumento.
Esta é uma das praias com maior concentração de iodo de toda
a Europa.

(Praia do Magoito)

•
•

Quinta pedagógica “Burros do Magoito”
Casal de Pianos (vestígios romanos)

•

Exposição parcial de algum espólio do Rancho Folclórico
Etnográfico “Os Saloios” do M.T.B.A.

6.Eco responsabilidade
O atleta é responsável pelo transporte dos invólucros e outro lixo não
natural, provenientes de géis, barras, etc., na sua mochila ou cinto,
depositá-lo no abastecimento mais próximo ou transportá-lo até á meta.
Não é permitido destruir ou alterar propositadamente propriedades
privadas (muros, vedações, plantações, entre outros). Não é permitido
atear fogo. Não é permitido adicionar ao percurso quaisquer elementos
passíveis de serem entendidos por atletas como elementos sinalizadores.
Não é permitido modificar, remover ou destruir quaisquer elementos da
sinalização
existentes
ao
longo
do
percurso.
A
colocação
e
remoção
dos
elementos
sinalizadores
está exclusivamente a
cargo
da
organização
do
evento.
Contribua
para
reduzir
a
pegada
ecológica
desta
prova.

d.

Omissões

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização que aplicará as
soluções recomendadas pelos regulamentos gerais que regem a
modalidade.

Este evento é organizado pelo Grupo União Recreativo e Desportivo
M.T.B.A., com sede em Bolembre, 2705-559 São João das Lampas –
Sintra.

trailmtba@gmail.com
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