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Normas Trail do Chocalho 

- Alcáçovas – 

 

No âmbito da promoção da prática Desportiva a Câmara Municipal de Viana do Alentejo 
promove o Trail do Chocalho – Alcáçovas. Trail Running pela planície Alentejana, com 
passagem no Convento de Nossa Senhora da Esperança e a Fonte Santa de Alcáçovas, 
percorre terrenos agrícolas e reserva natural. 

Em regime de semi autossuficiência com o apoio de meios de segurança e primeiros 
socorros, é um Trail para desfrutar a Natureza Alentejana. Integrado na Feira do 
Chocalho de Alcáçovas realiza-se no final da tarde de dia 23 de Julho, Domingo - As 
inscrições estão abertas até 19 de Julho no sítio acorrer.pt. 

 

Inscrições 

1. As inscrições deverão ser realizadas online no sítio www.acorrer.pt até ao dia 19 

de julho de 2017 não sendo necessário enviar o comprovativo de pagamento para 

a organização (A taxa de inscrição inclui IVA à taxa em vigor); 

2. As inscrições e os pagamentos efetuados depois das 00H00 de dia 19 de julho de 

2017 não serão aceites; 

3. Alteração de prova ou de pessoa deverá ser requerida até o 19 de julho de 2017; 

4. Para dúvidas e esclarecimentos acerca do evento, poderá ser utilizado o email 

cmva.desporto@gmail.com ou contacto Tel:266 930 010 Sector de Desporto; 

5. O Processo de inscrição pressupõe a total aceitação das regras aqui definidas. 

 
Material disponibilizado 

1. Abastecimentos líquidos e sólidos;  

2. Dorsal;  

3. Cronometragem efetuada por empresa privada; 

4. T-shirt oficial do evento;  

5. Prémio Finisher para quem terminar o evento. 

6. Banhos nas Piscinas Municipais de Alcáçovas. 

 
Devoluções 

1. Não haverá direito a devoluções do valor do pagamento da inscrição exceto se 

a prova for anulada previamente por motivos imputáveis à Organização; 

2. As inscrições são pessoais e intransmissíveis; 

 
 
 
 

http://www.acorrer.pt/
mailto:cmva.desporto@gmail.com
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Dorsal  

1. O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser usado à frente do atleta. 

Não é permitida qualquer alteração do dorsal sob pena de desclassificação; 

2. Os participantes deverão levantar a documentação necessária / dorsal até 30 

minutos antes do início da respetiva prova; 

3. O dorsal dispõe de números de telemóvel referentes a números de emergência 

e da organização. 

Nota: Todos os participantes deverão ser portadores de alfinetes para o dorsal ou 

porta dorsal. 

 
Programa 2017 – Domingo, 23 de Julho 

 17h00 – Abertura do Secretariado no Jardim Público de Alcáçovas – até 18h.30; 

 18h00 – Transporte em autocarro entre o Recinto da Feira do Chocalho e o 

jardim Publico de Alcáçovas; 

 18h45 – Briefing  

 19h00 – Partida Jardim Público de Alcáçovas 

 

 19h45 – Hora Prevista Chegada 1 Atleta 10k. 

 20h20 - Hora Prevista Chegada 1 Atleta 17k.  

 

Distâncias 

• Mini Trail +- 10 Km (10.400mt) 

• Trail Curto +- 17 Km (16.800mt) 

O percurso será demarcado com fitas penduradas em elementos naturais à altura 

dos olhos. Para além das fitas serão colocadas placas direcionais e informativas 

como setas impressas, com indicação de zonas perigosas; 

Haverá membros da organização nos locais mais críticos e passiveis de engano 

(separações de provas, passagens de estrada, etc.). Todos os participantes devem 

acatar as indicações da organização sob pena de poderem vir a ser desclassificados. 
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Percursos 

O percurso do mini Trail ocorre na sua totalidade no caminho do Trail curto;  

A altimetria do mini Trail: ganho \perda elevação 253m, -227m. (dados do Gps) 

A altimetria do Trail curto: ganho \perda elevação 400m, -412m. 
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Marcação do Percurso  
 

• Para além da fita sinalizadora serão utilizadas outras sinaléticas como setas 
impressas e informações diversas para além de indicações por colaboradores da 
Organização em atravessamento de estradas e outros locais; 

• Os concorrentes obrigam-se a percorrer todo o trilho sinalizado o mais perto 
possível das marcações não devendo atalhar nos pontos em que eventualmente 
tal seja possível. O não acatamento desta norma pode levar à desclassificação se 
no entender da organização da prova tal for feito com a intenção de diminuir a 
distância percorrida ou de diminuir as naturais dificuldades técnicas do percurso; 

• No caso de um concorrente percorrer alguma parte do percurso sem sinalização 
deverá voltar atrás pelo caminho que seguiu e procurar o caminho sinalizado.  

 
Controlo de Tempos 

O controlo de tempos e classificações serão asseguradas pela “acorrer”, sendo 

as mesmas afixadas no local da prova, na página do Facebook do Evento 

https://www.facebook.com/TraildoChocalho/ 

Qualquer reclamação às classificações deve ser efetuada por escrito até 60 

minutos após o término do último atleta em prova; 

Outras reclamações ou atualização de informação devem ser dirigidas a 

organização da prova através do email cmva.desporto@gmail.com 

Tempo Limite 

 

 

 

POSTOS DE CONTROLO 
 

 Existirá um controlo “0” efetuado pela organização com a parceria da “acorrer”; 

 Serão efetuados diversos controlos de passagem por parte da organização que 
só serão do conhecimento dos atletas no decurso da prova; 

 Qualquer falha de passagem em controlo dará direito a desclassificação da 
prova. É imprescindível que o participante transporte o dorsal bem visível; 

 Caso ocorra a perda do dorsal durante a prova, deverá ser fornecido o número 
do dorsal pelo participante nos postos de controlo da organização, de modo a 
ficar registada a sua passagem.  
 
 
 

 

Prova Tempo Limite Final 

Mini Trail 2 horas 

Trail Curto 3 horas 

mailto:cmva.desporto@gmail.com
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Condição Física 

Para participar é indispensável: 

1. Estar consciente das distâncias e dificuldades específicas da corrida por trilhos e 

do desnível positivo e negativo das mesmas e de se encontrar adequadamente 

preparado física e mentalmente; 

2. Adquirir antes do evento, capacidades reais de autonomia que permita a gestão 

dos problemas que derivem deste tipo de provas; 

3. Conseguir enfrentar sem ajuda externa condições ambientais e climatéricas 

adversas tais como nevoeiro, chuva ou frio ou calor; 

4. Saber gerir os problemas físicos e mentais decorrentes de fadiga extrema, 

problemas digestivos, dores musculares e articulares, pequenas lesões, etc.; 

5. Estar consciente que o trabalho da organização não é o de ajudar o corredor a 

gerir os seus problemas  

 

Conduta Desportiva 

1. Todos os atos do evento deverão ser norteados por um completo fair-play, 

assumido pela organização e os concorrentes, pelo fato de aceitarem estas 

normas ao inscrever-se, aquilo que é o património cultural deste desporto 

emergente: respeito pelo desafio, entreajuda e respeito pelos outros 

concorrentes, organizadores e colaboradores; respeito pelo ambiente natural 

em que decorrem procurando um impacto ambiental nulo; 

 

2. O atleta que encontrar um colega a precisar de auxílio, terá que ficar com este, 

até que o próximo atleta chegue, e assim sucessivamente, até à chegada de 

apoio sanitário. Um atleta nunca deverá ficar sozinho em caso de lesão e 

necessidade de apoio; 

 

3. Qualquer participante que visualize qualquer ilegalidade na participação do 

evento deverá comunicar assim que possível a organização. 

 
 

Ajuda Externa 

1. Os atletas poderão receber ajuda externa durante a prova desde que não cause 

interferência com outro atleta em prova;  

2. A ajuda externa entende-se por assistência ao mesmo, quer seja no 

fornecimento de alimentação, primeiros socorros ou similar e nunca poderá ser 

confundida com ajudar no transporte ou ação que ajude o participante a 

transpor o percurso com maior facilidade 
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Locais dos Abastecimentos 
 

 Existirão 2 postos de abastecimento de sólidos e líquidos para o Trail Curto;  

 Existirá 1 posto de abastecimento de sólidos e líquidos para o Mini Trail;  

 Existirão outros pontos de abastecimento líquidos durante as provas; 
 

Informação acerca de distâncias de Postos de Abastecimento, alimentação e 

hidratação fornecida pela organização será disponibilizada posteriormente em 

https://www.facebook.com/TraildoChocalho/ 

 
 
Informação sobre passagem em Locais com tráfego Rodoviário 
 

A prova irá decorrer em alguns troços de passagem com tráfego rodoviário, 
todos os atletas terão que ter cuidado ao passar nos troços rodoviários, pois não 
haverá corte de trânsito em vias onde a circulação automóvel seja possível, 
devendo os mesmos cumprir escrupulosamente todas as normas aplicáveis aos 
peões; mesmo assim a organização terá voluntários nesses pontos.  

 
Material 

Não existirá material obrigatório. Cada atleta será responsável pelos meios que 

pretende levar durante a prova para superar a mesma. No entanto a organização 

recomenda aos participantes a estarem fornecidos do seguinte material: 

• Calçado e vestuário adequados para a prática de Trail Running; 

 Telemóvel;  

 Dorsal (visível) (alfinetes para a colocação do mesmo); 

 Boné;  

 Protetor solar; 

 Mochila;  

 Apito e Lanterna de Segurança; 

 Água (recipiente para água) e alimentos energéticos. 

 

Categorias e Prémios 
 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 
• Três primeiros classificados da Geral do Mini Trail e Trail Curto (Masculino e 
Feminino); 
• Três primeiros de cada escalão do Mini Trail e Trail Curto (Masculino e 
Feminino); 
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Definição Data, Local e Hora Entrega Prémios 
 

Os prémios de cada prova serão entregues no Recinto da feira do Chocalho, em 
horário a definir.  

 
Definição das Categorias Etárias/ Sexo Individuais e Equipas 
 
Escalões Trail Curto e Mini Trail: 
 

Masculinos/Femininos Faixa Etária 
Seniores/Sub 29 * 16 aos 29 anos 
M/F 30 30 aos 39 
M/F 40 40 aos 49 
M/F 50 >= 50 

 
* No Trail Curto e Mini Trail, os atletas com idades entre os 16 e 18 anos são 
contemplados neste escalão. 

 
Todos os atletas terão de participar obrigatoriamente na sua categoria. 
 
Nota: Para efeitos de classificação e pontuação dos atletas nos escalões, será 
considerado o ano de nascimento do atleta, ou seja, considera-se a idade que o 
atleta terá à data de 31 de Dezembro da corrente época competitiva Ex: um 
atleta que faz 40 anos em 31 de Dezembro, será classificado no escalão M40. 

 
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 penalizado ou 
desqualificado todo aquele que: 

• Não cumpra o estipulado no presente documento; 
• Não complete a totalidade do percurso escolhido pela zona marcada; 
• Altere o dorsal ou não seja transportado visivelmente; 
• Ignore as indicações da organização; 
• Tenha alguma conduta antidesportiva; 
• Não passe nos postos de controlo; 
• Deteriore ou suje o meio ambiente. 
Todo o atleta que utilize meios ilícitos para obter vantagem em relação a outros, 
será automaticamente desclassificado. O atleta é o único responsável pelo 
transporte de todas as embalagens e resíduos naturais (mesmo que biodegradáveis), 
ou não naturais, provenientes de géis, barras e/ou outros. Deverá depositar os 
resíduos no abastecimento mais próximo, ou transportá-lo até à linha da meta.  
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Prazos de Reclamação das Classificações 
 

Os participantes podem apresentar reclamações perante as classificações 
apresentadas pela organização no prazo de 48 horas após a sua afixação; 
Findo este prazo as mesmas assumem-se como definitivas.  

 
Responsabilidades perante o Atleta\Participante 
 

 A organização assume a disponibilização de todos os meios necessários para que 
o participante\atleta possa completar a sua prova desde que o mesmo respeite 
e aceite as presentes normas; 

 Será disponibilizado transporte em autocarro entre o Recinto da Feira do 
Chocalho e o Jardim Publico de Alcáçovas local onde se realiza a Partida. 

 Será disponibilizado aos atletas o acesso gratuito aos balneários da Piscina 
Municipal de Alcáçovas para banhos quentes a partir das 19h.45. 

 
Seguro Desportivo  
 

Todos os participantes com inscrição regularizada serão abrangidos por seguro 
desportivo.  

 
Secretariado da prova/Horários e Locais  
  

O secretariado de prova funcionará no dia 23 de Julho, 16h30 às 18h45 – no Jardim 

Público de Alcáçovas. Coordenadas GPS 38°23'33.4"N 8°09'24.6"W 
 

O levantamento do dorsal deverá ser feito pelo próprio ou pelo representante 
mediante apresentação de documento identificativo.  

 
Direitos de Imagem 
 

A aceitação das normas do Trail implica, obrigatoriamente, que o participante 
autoriza aos organizadores da prova a gravação total ou parcial da sua 
participação na mesma; pressupõe também a sua concordância para que a 
organização possa utilizar a imagem do atleta para a promoção e difusão da 
prova em todas as suas formas (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia, 
internet, cartazes, meios de comunicação social, etc.) e cede todos os direitos à 
sua exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem 
direito, por parte do atleta, a receber qualquer compensação económica.  

 

Todas as situações não previstas no presente documento serão analisadas, 

decididas e supridas pela Organização. 


