
 

 
 

 
Regulamento 

 
Organização 

 
1º. Núcleo Andebol de Redondo – Associação sem fins lucrativos, com sede em Redondo, promove               
a prova de running “TRAIL DO TEXUGO” no dia 7 de Maio de 2017. 
 

Descrição da Prova 
 

2º. Trail do Texugo - corrida a pé por caminhos e trilhos maioritariamente de terra com uma                 
distância de 25 Km e um desnível de 750m positivos e negativos.  
Ao longo deste percurso podemos observar algumas das bonitas paisagens de montado e rupícolas              
que envolvem a vila de Redondo. 
 
3º. Caminhada – Percurso a pé com uma distância de 10 Km em caminhos e trilhos de terra, pelas                   
paisagens envolventes à vila de Redondo. 
 
4º. Horários  

 
Dia 06 de Maio (Local: Pavilhão de Exposições) 
Abertura do Secretariado - 16h00 
Fecho do Secretariado - 22h00 

 
Dia 07 de Maio  (Local: Pavilhão de Exposições) 
Abertura do Secretariado - 7h00 
Fecho do Secretariado - 8h30 
Início da Prova – 9h00 
Fim da prova - 15h00 

 
5º. Mapa e altimetria – Disponíveis em www.aranha-redonda.com/TDT 
 

Valores e ética da prova 
 

6º. Respeito ambiental – Não abandono de lixo no percurso, utilização dos contentores             
disponibilizados para esse efeito. O respeito pela fauna e flora., seguir apenas o percurso balizado               
sem recorrer a atalhos procurando minimizar o impacto ambiental da prova. 
 
7º. Respeito Social – O respeito dos atletas, dos voluntários e da organização, dos patrocinadores e                
do público, uns pelos outros. O respeito de todos pela propriedade pública e privada de toda a                 
envolvente da prova. 
 

Condições de participação 
 

8º. Idade mínima da prova, Trail do Texugo– Inscrição aberta a todas as pessoas com 18 anos ou                  
mais. 
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9º. Idade mínima da caminhada – Maiores de 10 até aos 14 anos sempre que acompanhados por                 
um adulto responsável pelo mesmo.  
 
10º. Declaração do atleta - Para validar a inscrição os atletas têm de aceitar sem reservas o                 
regulamento e isentar a organização de responsabilidades em caso de acidente, de danos corporais              
ou materiais sofridos durante o decorrer da prova assim como no tempo que a antecede ou precede. 
 
11º. Seguro – Todos os participantes estão abrangidos por um seguro de acidentes pessoais durante               
a corrida. O seguro ficará ativo após a validação da inscrição, (os participante se assim o                
entenderem podem solicitar mais informação relativamente a este ponto junto da organização,            
nomeadamente relacionada com franquias, montantes e coberturas). 
 
12º. Direito de imagem – Todo o participante renuncia ao direito de usar a sua imagem e autoriza a                   
organização e eventuais patrocinadores a publicar ou utilizar, qualquer foto ou vídeo que entendam,              
no âmbito da prova. 
 
13º. Valor de Inscrição – Os valores de inscrição são os seguintes: 
 

- Caminhada 10Km (crianças quando acompanhadas por adulto) - Gratis 
- Caminhada 10 Km (crianças maiores de 14 anos *) - 5€ 
- Caminhada adultos 10 Km - 5€ 
- Trail do Texugo 25 Km (qualquer escalão ) - 10€ 

 
(*) - Termo de Responsabilidade assinado pelo encarregado de educação 
 
A inscrição encontrasse disponível em  www.acorrer.pt, e decorre até ao dia 01 de Maio de 2017 
A inscrição na prova inclui: 

 
Trail do Texugo 25 Km: 
- Dorsal (deve ser sempre visível e é intransmissível) 
- Cronometragem da prova 
- Abastecimentos de líquidos e sólidos ao longo e após o fim da prova. 
- Seguro 
- Lembranças 
- Prémios para os três primeiros de cada escalão 

 
Caminhada 10Km: 
- Guia durante a caminhada 
- Abastecimentos de líquidos e sólidos ao longo e após o fim da caminhada. 
- Seguro 
- Lembranças 

 
 
 
É possível verificar o estado das inscrições em “Lista de inscritos”na página web da organização ou                
em www.acorrer.pt .  
A inscrição é pessoal e intransmissível e não pode ser alterada para outro participante. 



 

 
 

 
Prova 

 
14º. Prova – A prova decorre maioritariamente em meio rural, por caminhos e trilhos de terra                
batida. Na partida, assim como na chegada a Redondo, os participantes devem respeitar as regras de                
trânsito sempre que se encontrem em estradas e caminhos de uso público. O respeito total pela                
propriedade privada, sob pena de de terem de assumir eventuais indemnizações decorrentes deste             
incumprimento. 
A organização disponibiliza ao longo do percurso em pontos a determinar, o abastecimento de               

líquidos e de sólidos. 
A utilização do dorsal é obrigatória ao longo de toda a prova, este não pode ser modificado pelo                  
atleta e deve estar sempre visível,(peito, cintura ou perna). O dorsal deve permanecer em boas               
condições durante o decorrer da prova. 
Ao longo da prova vão existir postos de controle, o número e a sua localização não serão divulgados                  
pela organização. 
 
15º. Escalões – Os escalões são os seguintes: 

- Elites Masculinos nascidos até 1988 (dos 18 aos 29 anos) 
- Master 30 Masculinos nascidos após 1988 até 1973 ( dos 30 aos 44 anos) 
- Master 45 Masculinos nascidos após 1973 ( dos 45 anos  
   para a frente) 
- Elites Femininos nascidos até 1988 (dos 18 aos 29 anos) 
- Master 30 Femininos nascidos após 1988 até 1973 ( dos 30 aos 44 anos) 
- Master 45 Femininos nascidos após 1973 ( dos 45 anos  
   para a frente) 

 
 
16º. Materiais obrigatórios : 

- Dorsal   
- Alfinetes ou porta dorsal 
- Telemóvel onde devem constar os números da organização.(*) 

 
* - nem sempre a rede móvel tem a cobertura adequada, dependendo do local e da operadora. 
 
 
17º. Material recomendado: 

- Água 
- Reserva alimentar 
- Proteção para a cabeça, boné, lenço ou outro. 
- Protetor solar. 
-  Impermeável, corta-vento ou outro acessório, de acordo com a meteorologia que se  
   verificar na data da prova. 

 
 
18º. Abandono voluntário – Exceto em caso de lesão, só é permitido o abandono da prova nos                 
postos de controlo ou de abastecimento, informando o responsável da organização que aí se              
encontra da intenção de abandonar  a prova. É proibido o abandono da prova fora destes locais. 



 

 
 

 
19º. Abandono obrigatório – A organização reserva o direito de obrigar qualquer corredor a 
abandonar a prova, sempre que considerar que o seu estado físico põe em risco a sua integridade 
física e a sua segurança. 
 
20º. Desqualificação – A organização com base no regulamento, reserva o direito de desqualificar              
qualquer corredor, cujo comportamento, conduta anti-desportiva ou cívica, prejudique de forma           
voluntária, qualquer das outra partes (organização, atletas, público e proprietários dos terrenos)            
envolvidas na prova. 
Qualquer atleta que abandone de forma voluntária a prova, que não passe nos postos de controlo ou                 
termine a mesma fora do tempo regulamentar, será igualmente desclassificado. 
 
21º. Reclamações – Estas podem ser apresentadas por escrito até 1 hora após o fim da prova junto                  
da organização. 
  
22º. Prémios – Os atletas premiados serão os 3 primeiros classificados nas categorias existentes. Os 
atletas que concluam dentro do tempo regulamentar a prova (FINISHERS), terão direito a uma 
lembrança. 
23º. - Meteorologia – Caso as condições climatéricas se revelem adversas no dia da prova ou nos 
que a antecedem, a organização reserva-se o direito de alterar o percurso, alterar os horários de 
início da prova assim como os de desqualificação, inclusivamente anular a mesma. 
 
24º. - Nos casos omissos ao regulamento, a Organização reserva-se o direito de tomar a decisão que 
entender adequada. Estas decisões não são passíveis de recurso. 


