
 

I TRAIL DE TODOS-OS-SANTOS 
03 JANEIRO 2016 
ALVITO 

REGULAMENTO 

O Clube da Natureza de Alvito em parceria com o Município de Alvito e com o apoio das Juntas de 
Freguesia de Alvito e de Viana do Alentejo, organiza no dia 3 de Janeiro de 2016, o “I Trail de Todos-os-
Santos”, evento de Trail Running, modalidade de corrida por trilhos, single tracks e caminhos rurais, 
percorrendo as Serras de S. Miguel, de Viana do Alentejo e de Vila Nova, incluindo algumas pedreiras 
marmóricas, individualmente ou por grupos, correndo ou caminhando, ultrapassando desafios do 
percurso, alguns deles com alguma dificuldade técnica e desfrutando a preservada natureza alentejana.  
O evento integra-se no 20º Aniversário do clube e no rescaldo das festividades do Ano Novo. 
Espera-se que “todos-os-santos” disponibilizem a sua tradicional proteção divina a todos os 
participantes e, também, à Organização! 

1. Provas  
 Trail Longo - percurso com uma distância aproximada de 30 Km, destinada a atletas experientes 

nesta especialidade do Atletismo;  

 Trail Curto - percurso com uma distância aproximada de 16 Km, dirigida a atletas que se iniciam 
na sua prática;  

 Mini / Marcha - percurso com uma distância aproximada de 7 Km, sem carácter competitivo. 
As provas têm início e final no Rossio de S. Sebastião, com estacionamento no contíguo Largo das 
Alcaçarias, em Alvito.  
Os dois percursos de trail encontram-se sinalizados por setas e indicações vermelhas e fita balizadora. A 
Mini / Marcha encontra-se sinalizada com setas de cor verde.  
A organização reserva-se o direito de alterar os percursos/distâncias previamente estabelecidos, se 
assim o entender e a segurança dos participantes o justificar.  

2. Condições de Participação  
2.1 Idade  

 Trail Longo: Poderão participar atletas com idade igual ou superior a 20 anos.  

 Trail Curto: Idem, com idade igual ou superior a 18 anos. 

 Mini / Marcha: Idem, sem limite de idade.  
2.2 Inscrição 
A pré-inscrição fica regularizada após a liquidação do pagamento.  
A inscrição implica a concordância na íntegra com o presente regulamento.  
A lista será publicada e atualizada (com as regularizações) no website Acorrer.  
2.3 Condições Físicas  
Todos os participantes no Evento, em qualquer uma das Provas ou Marcha, devem estar conscientes das 
condições físicas em que se encontram, devendo gozar de boa saúde e com uma preparação física e 
psíquica apta a esforços longos e devendo estar preparados para os terrenos acidentados e para 
condições climatéricas adversas.  
2.4 Seguros  
A Organização, de acordo com o Decreto. Lei n.º 146/93 de 26 de Abril, é possuidora de um seguro 
desportivo em que estão abrangidos todos os participantes, atletas ou caminheiros. Os atletas filiados 
nas Associações de Atletismo Distritais e ATRP - Associação de Trail Run Portugal estão abrangidos por 
essas entidades. A entidade seguradora é (a definir). Em caso de acidente, que resulte tratamento 
hospitalar, o sinistrado deverá pedir um relatório médico para apresentar à companhia seguradora. Os 
custos serão suportados pelo sinistrado e reembolsados posteriormente pela companhia de seguros. A 
organização declina qualquer tipo de pagamento. A responsabilidade do pagamento do valor da 
franquia é da inteira responsabilidade do atleta. O atleta sinistrado deverá nos dias seguintes efetuar a 
participação à seguradora. Em todas as participações efetuadas à seguradora, os atletas sinistrados 
deverão apresentar o nome da entidade organizadora do evento, o número da apólice, data e hora da 



ocorrência. O sinistrado deve de imediato dar conhecimento à entidade organizadora através do e-mail: 
cn.alvito@sapo.pt. 
2.5 Ajuda Externa  
Não será permitida ajuda de pessoas alheias à organização.  
2.6 Identificação  
A identificação por número de peitoral (dorsal) do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser usado no 
peito. O participante é responsável pela integridade do respetivo “dorsal”. 
Nota: Todos os participantes deverão ser portadores de alfinetes para o dorsal.  
2.7 Conduta Desportiva  
O comportamento inadequado será alvo de advertência, expulsão ou desqualificação. O atleta é 
responsável pelo transporte de todos os invólucros e resíduos (mesmo que biodegradáveis), 
provenientes de géis, barras ou líquidos. Deverá depositá-los no abastecimento mais próximo, ou 
transportá-lo até à linha da meta.  
2.8 Direitos de Imagem  
Ao inscreverem-se, os concorrentes renunciam aos direitos de imagem durante todos os atos do evento 
nomeadamente a prova e as cerimónias protocolares. Apenas a organização pode transmitir esse direito 
de imagem a outros, nomeadamente aos órgãos de comunicação social. 

3. Escalões Etários / Género 
 As competições destinam-se a todos os atletas, federados ou não, em representação individual ou 
coletiva (Clubes, Escolas, Associações Desportivas, Empresas), depois de devidamente inscritos, tendo 
os seguintes escalões, em cada uma das provas: 

Trail Longo Trail Curto Mini / Marcha 

Masc Fem Masc Fem 
Sem escalões. 

Sem competição. Seniores Absolutos 
Juniores 

Jun/Seniores  
Seniores 

Veteranos M40 Veteranos M40 
Veteranas 

Veteranos M50 
Veteranos M50 

Veteranos M60 

4. Inscrições  
4.1 Processo  
As inscrições devem ser efetuadas, no prazo indicado, on-line no site Acorrer.pt, numa ligação existente 
para o efeito. 
Dados a enviar de cada atleta: nome, data de nascimento, nº Cartão Cidadão, Clube/equipa, tamanho 
de T-shirt e quantidade de almoços.  
4.2 Prazos e Valores de Inscrição  
As inscrições devem ser concretizadas (com pagamento efetuado) até 30 de Dezembro de 2015 (4ª 
feira).  
Os valores são os seguintes: 

 Trail Longo: 15,00 €; 

 Trail Curto: 12,50 € 

 Mini / Marcha: 7,50 € 
As inscrições incluem:  

 Dorsal;  

 Controlos de passagem, de chegadas e tempos;  

 T-shirt técnica do evento;  

 Seguro;  

 Abastecimentos;  

 Banhos (Pavilhão Municipal de Alvito); 

 Alojamento na véspera, em regime de “solo-duro”. 
4.3 Outras Condições 
Os atletas são responsáveis por verificar se todos os seus dados se encontram corretos nas listas de 
inscritos, entretanto publicadas. 
No dia da prova só serão admitidas alterações às inscrições mediante o pagamento de um suplemento 
de 2,50 € e novas inscrições de 5,00 €.  
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Os atletas residentes em Alvito terão um desconto de 5,00 €, nos valores de inscrição referidos. 
4.4 Almoço  
O almoço é opcional e terá um custo de 7,50 € para os participantes e acompanhantes, devendo 
assinalar no momento da inscrição, essa opção e pagar juntamente com a inscrição na prova.  
Será servido nos Restaurantes aderentes a partir das 12h30, mediante a apresentação de senhas 
facultada no kit de inscrição ou no Secretariado.  
Será composto de sopa e comida típica alentejana, sobremesa, bebida e café.  
4.5 T-Shirt  
A T-shirt alusiva ao evento está incluída na inscrição. Deverá, apenas, assinalar no momento da inscrição 
o tamanho que deseja. Será disponibilizada no kit. 

5. Programa / Horário  
Dia 02 de Janeiro (sábado)  
21h00 – Abertura do Secretariado para entrega do kit de participante – Pavilhão Municipal de Alvito 
23h00 – Encerramento do Secretariado  
Dia 03 de Janeiro (domingo)  
08h00 – Abertura do Secretariado – Rossio de S. Sebastião  
08h45 – Controlo zero das provas de Trail Longo e Trail Curto e do percurso da Mini / Marcha  
09h00 – Partida conjunta (simbólica) até ao início dos trilhos  
13h00 – Cerimónia de Entrega de Prémios junto à Meta  

6. Secretariado da Prova  
O Secretariado funcionará das 21h00 às 23h00, de sábado, no “solo-duro” e a partir das 8h00 de 
domingo, dia 3 de Janeiro de 2016 no Rossio de S. Sebastião, junto à partida e chegada das provas.  
Todos os atletas devem proceder ao levantamento dos dorsais, no Secretariado, nos períodos indicados. 

7. Informações Técnicas 
7.1 Distancia / Altimetria / Dificuldade  

 Trail Longo – 30 Km / desnível + 910 m / Média-Alta, com troços técnicos difíceis.  

 Trail Curto – 16 Km / desnível + 360 m / Média-Baixa, com trilhos. 

 Mini/Marcha – 7 Km / desnível + 80 / Fácil.  
7.2 Descrição geral dos percursos de trail  
Percurso circular, com partida e chegada no Rossio. Seguem em conjunto com subida ao monte das 
Cabras separando-se aos 3 Km. O Curto segue por trilhos e single tracks passando por uma linha de água 
e por uma sucessão de cabeços, com algum desnível, mas sem dificuldades de ordem técnica. 
Entretanto o Longo segue para a serra de Viana onde percorre terrenos com zonas técnicas, single 
tracks, transposição de elementos rochosos e visitando pedreiras com zonas de transposição difícil. 
Regressa, depois para as serras de Vila Nova e S. Miguel recuperando o percurso do Curto até ao final 
(perfil de altimetria de cada percurso a divulgar).  
7.3 Postos de controlo / Tempo limite / Cronometragem  
Haverá Postos de Controlo (PC) de passagem dos atletas em lugares não revelados. Os atletas que 
falharem qualquer um dos PC serão desclassificados.  
O tempo limite para completar o Trail Longo será de 6h e o do Trail Curto será de 3h.  
O atleta que se retire deverá avisar a organização (informática) do seu abandono, comunicando à 
mesma o seu número de dorsal, para ser descarregado.  
A Cronometragem será por código de barras. 
7.4 Zonas de Abastecimento  
Haverá Zonas de Abastecimento (ZA) em todos os percursos.  

 Trail Longo: 3 no percurso e 1 no final.  

 Trail Curto: 2 no percurso e 1 no final.  

 Mini/Marcha: 1 no final.  
Os abastecimentos serão de água, tendo o final também fruta, chá quente e bolachas. O longo terá um 
dos abastecimentos com sólidos. 
Não será permitido que os atletas retomem o percurso com copos, tendo de os deixar nos sacos de lixo 
que estarão no local.  
Os atletas, no entanto, deverão levar abastecimentos suplementares pessoais.  
7.5 Material aconselhado  



Aconselham-se os atletas a transportar consigo o seguinte material:  

 Telemóvel;  

 Um sistema próprio para o transporte de água (porta-bidon, camelback ou outros);  

 Equipamento adequado às condições climatéricas (corta-vento ou outros).  
7.6 Segurança  
O percurso poderá atravessar vias rodoviárias onde o trânsito não será cortado mas sendo instalada, 
nessas vias, sinalização informadora aos automobilistas. No entanto, o atleta é responsável por tomar as 
devidas precauções na sua passagem.  
Ao longo dos percursos estarão membros da organização, para garantir a segurança de todos os 
participantes.  
No dorsal do atleta, será indicado número de telefone de socorro.  
7.7 Penalizações/ Desclassificações  
O atleta compromete-se a respeitar as indicações dos membros da Organização colocados na zona de 
partida e ao longo do percurso;  
Será desclassificado todo o atleta que não cumpra o presente regulamento, não complete o percurso ou 
não cumpra os PC, não preserve o meio ambiente, não leve o dorsal bem visível e não respeite as 
indicações da organização;  
Todo o atleta que utilize meios ilícitos para obter vantagem em relação a outros, será automaticamente 
desclassificado. 

8. Prémios  
8.1Trail Longo e Curto 
Peças de artesanato aos vencedores absolutos masculinos e femininos, em cada um dos percursos.  
Peças de artesanato aos primeiros em cada escalão, com exclusão dos vencedores absolutos.  
Medalhões alusivos ao 2º e ao 3º classificado de cada escalão, em ambos os trails. 
Peças artesanato às equipas vencedoras (somatório de tempos) com 3 atletas no Trail Longo e 5 atletas 
no Trail Curto, independentemente de género e escalão etário. 
Lembrança em artesanato aos participantes mais idosos (masculino e feminino), no evento. 
8.2 Entrega de Prémios  
A cerimónia de entrega dos prémios será efetuada no local de chegada, pelas 13 horas.  

9. Informações  
Todas as informações sobre o evento serão disponibilizadas na página da prova 
http://traildetodosossantos.weebly.com ou poderão ser solicitadas através do e-mail cn.alvito@sapo.pt 
ou tlm 962960322. 
9.2 Como chegar  
Alvito situa-se no limite norte do distrito de Beja.  
Melhores acessos vindos de Norte: por Évora / Viana do Alentejo, por Montemor-o-Novo / Alcáçovas / 
Viana do Alentejo ou por Alcácer / Torrão. 
Melhores acessos vindos de Sul: por Ferreira do Alentejo ou por Beja / Cuba. 
Procurar acessos  mais adequados a cada caso em http://www.viamichelin.pt/. 
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9.2 Onde ficar / Onde Comer  
A organização oferece a possibilidade de pernoitar, na noite anterior à Prova, em regime de "solo duro" 
e de forma gratuita, no Ginásio do Pavilhão Municipal de Alvito. Os interessados deverão trazer colchão 
e saco-cama.  
Para utilização dos serviços das unidades hoteleiras da zona, procurar nos sites dos municípios de Alvito 

http://www.cm-alvito.pt/ e de Viana do Alentejo http://www.cm-vianadoalentejo.pt/. 

9.3 Diversos  
A organização reserva-se o direito a realizar as modificações aos percursos que considerar necessárias , 
assim como à suspensão da prova e/ ou alteração do horário, se as condições meteorológicas assim o 
obrigarem, ou devido a força maior. Caso se verifique o seu cancelamento, por razões destas, a 
Organização não se vê no direito de devolver valor das inscrições, assim como reembolso aos 
patrocinadores.  
Os eventuais protestos devem ser apresentados à organização até meia hora após a publicação da sua 
classificação provisória. Os protestos devem ser escritos e assinados pelo próprio. Da deliberação 
tomada pela direção da prova sobre o protesto, não haverá recurso às decisões tomadas.  
Os casos omissos ou duvidosos deste regulamento serão resolvidos pela Direção da prova. Da 
deliberação tomada, não haverá recurso às decisões tomadas.  
 
Alvito, 24 de Outubro de 2015 
O DIRETOR DE PROVA 
 
 
(Joaquim Macau da Glória Patrício) 


