
                                                     REGULAMENTO

1) ORGANIZAÇÃO
Wine Trail Ervideira organizado por Newmove - Praceta de Angola, Álamos - Évora
Local de Prova Adega da Ervideira , Vendinha - Reguengos de Monsaraz

2) DISTÂNCIA DOS PERCURSOS
  Percursos alternativos:
- Trail Longo de 30Km - dificuldade física e técnica média;
- Trail de 15Km - dificuldade física e técnica média;
- Trail de 5km (apenas Junior)- dificuldade física e técnica fácil.
- Caminhada 5km 

3) DATA E HORÁRIO
Dias 3 e 4 de março das 9h as 20h
Entrega de kit atleta no Newmove- Évora

Dia 5 de Março 2017
6H30 Abertura do secretariado no local da prova - Adega da ERVIDEIRA 
9h30 Partida do Trail de 30/15km
9h45 Partida  do Mini-Trail/caminhada 5km

4) ESCALÕES
- O WTE destina-se a todos os atletas, federados ou não, em representação
individual ou por equipas.
- Escalões no Trail Longo, Trail curto e Mini-Trail:
- Classificação geral individual e por EQUIPAS - primeiros 3 atletas de cada equipa.
- Classificação Junior M e Junior F apenas para  Mini -Trail 5km

 5) INSCRIÇÕES
- Inscrições em : www.acorrer.pt 
- As inscrições  fecham no dia 26 de Fevereiro de 2017
- A inscrição só se considera válida após pagamento da inscrição.
- A participação no WTE a menores de 18 anos mediante entrega da declaração de 
autorização do encarregado de educação.
- A caminhada é uma actividade sem escalões, não competitivo. 
- As inscrições são pessoais e intransmissíveis

Junior M (16-17 anos)

Sub 23 M (18 a 22 anos) 

Sénior M (23 a 29 anos)   

M 30 (30 a 39 anos)      

M 40 (40 a 44 anos)

M 45 (45 a 49 anos)

M 50 (50 a 54 anos)

M 55 (+ de 55 anos)

Junior F (16-17 anos) 

Sub 23 F (18 a 22 anos)

Sénior F (23 a 29 anos)   

F 30 (30 a 39 anos)      

F 40 (40 a 44 anos)

F 45 (45 a 49 anos)

F 50 (50 a 54 anos)

F 55 (+ de 55 anos)

MASCULINO FEMININO 



6) KIT ATLETA INCLUI:
- T-shirt técnica do evento;
- Dorsal;
- Cronometragem do trail;
- Seguro;
- Abastecimentos;
 O participante é responsável pela integridade do dorsal é intransmissível e deve
estar sempre bem visível.

7) ABASTECIMENTOS e EQUIPAMENTOS
- A organização garantirá o abastecimento de líquidos ao longo do percurso e líquidos e sólidos no
final.
-Os Atletas devem usar Mochila ou equipamento similar com reservatório de líquidos e reforço 
energético.
- Roupa de corrida confortável e um par de sapatilhas adequadas para a corrida.
- É obrigatório o uso do dorsal assim como um telemóvel operacional. A organização poderá em 
qualquer momento da prova solicitar a verificação deste material. O incumprimento desta norma 
é punida com desclassificação

8) REGRAS DESPORTIVAS
Qualquer  comportamento inadequado,  agressão verbal ou física, será desclassificado do evento.
Assim como o respeito pela natureza, cada atleta será responsável por transportar o lixo ate ao 
deposito mais próximo.
Os atletas devem estar cientes das condições físicas, devendo gozar de boa saúde e de uma
preparação adequada as condições da prova.

9) PROVA
Os trail’s serão realizados nos terrenos nas região de Vendinha por caminhos, ribeiras, rios, trilhos e 
estradas florestais.
As marcações são feitas com fita sinalizadora vermelha e branca e placas indicadores de direcção e 
distância. 

10) CONTROLO DE TEMPOS E CLASSIFICAÇÃO
A Cronometragem da prova será da responsabilidade de uma empresa especializada.
Durante o percurso existirão alguns postos de controlo surpresa distribuídos aleatoriamente.
A lista da classificação será publicada no site www.acorrer.pt 
Todos os atletas recebem o diploma de participação com a respectiva classificação.

11) PENALIZAÇÕES
Será desclassificado todo aquele que:
– Não cumpra o regulamento, não complete a totalidade do percurso, suje o meio ambiente
 por onde passe, altere o dorsal, ignore as indicações da organização, por conduta antidesportiva. 
não passe nos postos de controlo.
 
12) SEGURO
Todos os participantes estão cobertos por seguro de acidentes pessoal.

13) OUTROS
- A organização reserva-se o direito a realizar modificações ao presente regulamento;
- A organização poderá proceder ao adiamento, suspensão ou cancelamento
da prova caso as condições meteorológicas assim o obriguem, ou devido a
casos de força maior;
- Não serão admitidos participantes que não tenham inscrição válida.
 
14) CASOS OMISSOS
- Todos os casos omissos serão decididos pela organização;
- Informações winetrailervideira@gmail.com - 934008425 
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