
Regulamento Trail Caminhada dos BUDAS

Regulamento VI Trail/Caminhada dos BUDAS

O Trail / Caminhada dos BUDAS  é um evento sem o espírito de competição,

sem tempos e nem classificações  é organizado por várias entidades: O  Grupo de

Caminhadas Algarvio “Escalfadinhos Marafados”, Associação Cultural e Recreativa das

Barrosas e o Sport Club Benafim, com o objetivo de mostrar uma parte escondida do

interior do Algarve, Trilho dos Budas com a mitica subida do Malhão e  realização do o

ritual BUDA, 3 voltas em Silêncio no sentido dos ponteiros do relógio... e regressar

novamente ao ponto de partida.  

Artigo 1º

Objeto

O presente regulamento tem como objetivo dar algumas orientações sobre VI Trail /

Caminhada do BUDAS.

Artigo 2º

Trilhos

Quanto aos Trilhos serão essencialmente por terra, veredas, ribeiras, evitando passar

por asfalto, sendo possível realizar os seguintes níveis:

a) I Nível: 14 Kms com inicio pelas 10 Hrs da Associação das Barrosas. (Trilho

Circular)
b) II Nível: 23 Kms com inicio pelas 8 Horas de Benafim  (Sport Club Benafim) e

termina na Associação das Barrosas, pelo que cada atleta deverá organizar sua

própria logística, em relação ao Transporte
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c) III Nível: 30 Kms com inicio pelas 8 horas de Benafim (Sport Club Benafim) e

termina também Benafim (Trilho Circular)

Artigo 3º

Inscrição

1 - As inscrições devem ser efetuadas na plataforma de inscrições correr.pt que será

divulgado  por   Deni  Vargues,   Escalfadinhos  Marafados,  Associação  Cultural  e

Recreativa das Barrosas e pelo Sport Club Benafim.

2-  O Valor da Inscrição é de 8 Euros ( Com direito a T-Shirt e Seguro).

3 - O período de inscrições termina às 23:59h de terça feira  dia 14 de Abril de 2020.

4 - As inscrições são pessoais e intransmissíveis.

5 – Questões e duvidas a colocar : denivargues@gmail.com ou Telefone: 96 9141093

6-  Não serão efectuadas devoluções do Valor da Inscrição.

7-  O Valor da Inscrição de 8 Euros Inclui:

- Dorsal;

- Seguro;

- Duches quentes (no Sport Club Benafiml);

- Alojamento na véspera em Pavilhão;

8-  A forma de Fixação do Dorsal são da responsabilidade do Participante.

9-   As  marcações  dos  trilhos  serão  realizadas  com  fita  sinalizadora,  vermelha  e

branca e com algumas placas.
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Artigo 4º

T-SHIRTS E DORSAIS

O Levantamento das T-shirts e Dorsais, serão realizadas no próprio dia do Evento,

uma hora e meia antes da partida, estará o secretariado Aberto:  em Benafim para

quem se inscreveu nos 23 e 30 Kms; e outro Secretariado na Associação Cultural e

Recreativa das Barrosas para quem se inscreveu nos 14 Kms.

Artigo 5º

Obrigação

1- O Participante deverá deixar somente a sua pegada, deverá levar consigo o lixo e

posteriormente despejar em local próprio, planeta agradece, e nós também.

2- Haverá um grupo em que cada um levará um pequeno saco para recolher algum lixo,

contribuindo assim para um planeta mais limpo.

3- Deverão dar em silêncio três voltas ao Templo no sentido dos ponteiros do Relógio.

4- Estar em Silêncio junto ao Stupa, não incomodar quem esteja a meditar 

Artigo 6º

Tráfego Rodoviário

Passagem de locais com tráfego rodoviário:

Existem alguns locais com tráfego rodoviário, os atletas deverão cumprir as

regras de circulação rodoviária para peões.
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Artigo 7º

Responsabilidades perante o participante

1 - A inscrição na prova implica a total aceitação do presente regulamento.

2 - A organização declina toda a responsabilidade, em caso de acidente ou negligência

por parte do participante.

Artigo 8º

Seguro desportivo

1  -  Todos  os  participantes  no  evento  beneficiarão  de  um  seguro  desportivo,  da

responsabilidade da organização.

Artigo 9º

Direitos de Imagem

1 - O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita,

dos direitos de utilização da sua imagem.
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