
Regulamento 

Festas do Povo Queiriga - 05 de agosto de 2018 

 

1. Descrição 

 

A Comissão de Festas de Queiriga 2018 promoverá o Sunset Trail do Emigrante 

enquadrado nas Festas do Povo, que contará com uma vertente de corrida e caminhada. 

Caracteriza-se por um percurso de dificuldade moderada, realizado na aldeia de 

Queiriga e arredores, atraindo atletas regulares, que procuram a sua superação e 

corredores moderados e iniciantes, mas que em comum partilham o prazer de correr. 

 

2.  Distâncias 

 

2.1. A corrida terá a distância aproximada de 14 km.  

2.2. A caminhada terá a distância aproximada de 9 km. 

 

3.  Condições de Participação 

 

3.1. A prova decorrerá em diversos tipos de piso, caminhos rurais (com declive; 

irregular) e estradas alcatroadas com início e término na escola primária de Queiriga. 

Existindo locais com tráfego rodoviário, e não sendo possível cortar o trânsito nas zonas 

alcatroadas, todos os participantes deverão cumprir as regras de trânsito e circulação 

rodoviária para peões, sob pena de terem de assumir potenciais danos e/ou 

indemnizações resultantes do seu incumprimento. Existirão elementos da organização 

nos pontos mais movimentados de ambos os percursos de modo a auxiliar e facilitar a 

passagem dos participantes em prova.  

3.1.2. As inscrições na corrida estão abertas a participantes com idade igual ou superior 

a 18 anos, de acordo com o Regulamento Geral de Competições da Federação 

Portuguesa de Atletismo. Todos os participantes inscritos na caminhada com idade 

inferior a 18 anos devem preencher o “termo de responsabilidade” e enviar por email 

para comissaofestasqueiriga@gmail.com devidamente assinado pelo respetivo 

encarregado de educação. A idade mínima permitida para inscrição na caminhada é de 

15 anos. A falta deste documento implica a não consideração da inscrição.  

mailto:comissaofestasqueiriga@gmail.com


3.13. Todas as crianças até 10 anos de idade acompanhadas por um adulto, não pagam 

inscrição nem jantar. 

3. Inscrições 

 

3.1. A inscrição deverá ser efetuada através do site: https://www.acorrer.pt  não sendo 

necessário enviar comprovativo de pagamento para a organização.  

3.1.2. Processo de inscrição - O ato de inscrição pressupõe a total aceitação das regras 

aqui estabelecidas. - Os pedidos de inscrição devem ser feitos de acordo com os prazos 

indicados, sendo a data limite 31 de julho de 2018 até às 23h59 ou em caso de se atingir 

o limite de inscrições.  

3.1.3. Todas as inscrições sem confirmação de pagamento até ao prazo limite não serão 

consideradas. 

3.1.4. A inscrição é pessoal e intransmissível. - A veracidade dos dados fornecidos é da 

responsabilidade do participante, inclusive para efeitos de seguro. 

3.1.5. Não se aceitam alterações dos dados fornecidos pelos participantes após o 

término das inscrições 31 de julho de 2018 até às 23h59. 

 

4. Valores e condições de inscrição 

 

 Inscrição Corrida – o valor da inscrição para a corrida é de 12€ e inclui: brinde, 

seguro; dorsal; abastecimento líquido; duche e jantar. 

 Inscrição Caminhada – o valor da inscrição para a caminhada é de 10€ e 

inclui: brinde, seguro; dorsal; abastecimento líquido; duche e jantar.  

 

5. Colocação do dorsal 

 

5.1. O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser usado de forma visível. 

5.1.2. Não é permitida qualquer alteração do dorsal sob pena de desclassificação. 

5.1.3. Se a organização entender afastar um participante devido ao seu estado de saúde, 

este assim o deve fazer, de modo a garantir o seu bem-estar. 

5.1.4. Os dorsais serão entregues individualmente e os participantes deverão apresentar 

o documento de identificação no momento de recolha dos mesmos. 

https://www.acorrer.pt/


Por motivos de segurança, devido a mau tempo, incêndio ou outro motivo – a 

organização reserva-se o direito de modificar o traçado ou a distância a ser percorrida 

ou mesmo a cancelar o evento. 

Os postos de controlo serão os postos de informação privilegiados para comunicar aos 

participantes as decisões técnicas respeitantes ao evento. 

 

6. ANPC- Autoridade Nacional da Proteção Civil 

 

Qualquer impedimento pela ANPC- Autoridade Nacional da Protecção Civil para a 

realização do evento na data prevista por condições de segurança, a organização 

reversa-se ao direito de marcar uma nova data, em que reúna total e equivoca segurança 

para os participantes. 

 

7. Devolução do valor da inscrição 

 

Não haverá direito a devoluções do valor do pagamento da inscrição depois do fecho 

das inscrições, por adiamento da prova por motivos alheios á organização. 

 

8. Postos de controlo 

 

8.1. Existirão postos de controlo ao longo da prova de corrida e caminhada, sendo 

obrigatória a passagem de todos os participantes por todos os postos de apoio e controlo 

que se situam no percurso sob a pena de desqualificação. 

8.1.2. Os postos de controlo são efectuados nos locais de abastecimento.  

8.1.3. A não passagem por um posto de controlo levará à desqualificação do atleta. 

 

9. Locais de abastecimento 

 

9.1. Durante o percurso existirão vários postos de abastecimento líquido para a corrida. 

No final da corrida/caminhada existirá abastecimento de líquidos e jantar para todos os 

participantes. 

Cada participante, ao deixar o posto de abastecimento, é responsável por ter a 

quantidade de bebida necessária para alcançar o final do percurso. 



10. Marcação do percurso 

 

A marcação principal será constituída por placas com setas de cor vermelha. Para além 

das placas será utilizada outra sinalética como fitas de cor branca e vermelha e 

informações diversas para além de indicações por elementos da Organização.  

Os participantes obrigam-se a percorrer todo o percurso sinalizado o mais perto possível 

das marcações não devendo atalhar nos pontos 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 participante percorrer alguma parte do percurso sem sinalização, deverá 

voltar atrás pelo caminho que seguiu e procurar caminho sinalizado. 

 

11.  Material recomendado 

 

 Calçado e vestuário adequados; 

 Telemóvel; 

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

 Boné; 

 Apito 

 Protetor solar; 

 Mochila; 

 Água (recipiente para água) e alimentos energéticos 

 

12.  Regras de conduta desportiva 

 

Todos os atos do evento deverão ser norteados por um completo fairplay, assumindo a 

organização e os participantes, pelo fato de aceitarem este regulamento ao inscrever-se, 

aquilo que é património cultural deste desporto emergente: respeito pelo desafio, 

entreajuda e respeito pelos outros participantes, organizadores e colaboradores; respeito 

pelo ambiente natural em que decorrem, procurando um impacto nulo. 

O participante que encontrar um colega a precisar de auxílio terá que ficar com este, até 

que o próximo participante chegue e assim sucessivamente. 



13. Penalizações / desclassificações 

 

13.1. O não cumprimento do disposto no presente regulamento poderá levar à 

penalização dos participantes e em casos limite à sua desqualificação. 

13.2. As penalizações serão decididas pela equipa técnica da prova em função da 

gravidade da transgressão 

 

14. Responsabilidades perante o participante 

 

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

14.2. Os participantes serão responsáveis por todas as ações suscetíveis de produzir 

danos materiais, morais, ou de qualquer outra natureza, a si mesmos e/ou a terceiros. 

14.3. A organização declina toda a responsabilidade, em caso de acidente ou 

negligência por parte do participante ou roubo de objetos e/ou valores pertencentes a 

cada participante. 

 

15. Responsabilidade ambiental 

 

O participante é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros 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-los 

até à linha da meta. 

 

16. Seguro desportivo 

 

16.1. Todos os participantes no evento beneficiarão de um seguro desportivo, da 

responsabilidade da organização. 

16.2. As condições da apólice do seguro de acidentes pessoais são as do seguro 

desportivo obrigatório em vigor, conforme o Decreto-Lei n.º 10/2009 de 12 de Janeiro, 

aplicável a todos os participantes. 

 

 

 



17. Secretariado da prova/horários e local 

 

17.1. Sábado – 04 de agosto - 14h00 – 18h00: horário de funcionamento do 

secretariado da prova, situado no edifício da escola primária de Queiriga para entrega de 

dorsais.  

17.2. Domingo – 05 de agosto de 2018 

14h00 – abertura do secretariado, na escola primária de Queiriga, para entrega de 

dorsais. 

18h00 – Fecho do secretariado, briefing aos participantes; 

18h15 – Aula de Aquecimento; 

18h30 – Partida da corrida; 

18h35 – Partida da caminhada; 

20h30 – Encerramento das atividades; 

21h00 – Jantar 

17.3. Serviços disponibilizados 

 

Balneários com wc e banhos quentes nas instalações do campo de futebol 

 

 

18. Categorias - definições de escalões etários/género individuais: 

 

- 1º - 2º - 3º Masculino / Feminino – Geral  

- 1º - 2º - 3º Masculino / Feminino – melhor Queiriguense 

- 1º - 2º - 3º Masculino / Feminino – melhor Emigrante Queiriguense 

- Maior equipa 

 

 

 

 

 

 

 



19. Prémios 

 
O escalão geral feminino e masculino será premiado de acordo com quadro abaixo: 

 

 Prémios 14 km Geral Masculino/Feminino 

 

1º Classificado - 1 Noite para duas pessoas no HOTEL PALÁCIO DOS MELOS + 

troféu. 

(entre as datas 01.10.2018 e 30.04.2019 – excluindo os feriados 24.12.2018 a 

02.01.2019) 

2º Classificado - 1 Jantar para duas pessoas no Restaurante SQUISITO (Palácio do 

Gelo) (no valor de 50€) + trofeu. 

3º Classificado - 1 Experiência de sete dias no GINÁSIO FORLIFE (Modalidade 

FORFREE) + troféu. 

 

 Prémio Melhor Queiriguense Masculino/Feminino 

 

1º Classificado - 1 Vale 75€ na Empresa Entre Vista Óptica (Intermarché Viseu) + 

trofeu. (numa compra superior a 100€) 

2º Classificado – Troféu. 

3º Classificado – Troféu. 

 

 Prémio Melhor Emigrante Queiriguense Masculino/Feminino 

 

1º Classificado - 1 Noite para duas pessoas no HOTEL MIRAPAIVA (Vila Nova de 

Paiva) + trofeu.  

(entre as datas 01.10.2018 e 30.04.2019 – excluindo os feriados 24.12.2018 a 

02.01.2019). 

2º Classificado – Troféu. 

3º Classificado – Troféu. 

 

 Troféu para maior equipa 

 



20. Direitos de imagem 

 

A aceitação do presente regulamento 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, etc.) e 

cede todos os direitos à sua exploração comercial e publicitária que considere oportuno 

executar, sem direito, por parte do participante, a receber qualquer compensação 

económica. 

 

21. Casos omissos 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Festas do Povo de Queiriga 2018. 

 

 

O consentimento expresso para que os dados sejam fornecidos à comissão de festas do 

povo de Queiriga 2018 e sejam por esta tratados, nomeadamente através da sua recolha, 

registo e integração em base de dados, organização, conservação, adaptação. Alteração, 

recuperação, consulta, utilização e comunicação por transmissão, difusão ou qualquer 

forma de colocação à disposição, com comparação ou interconexão, nomeadamente 

para cumprimento de obrigações legais, inscrição e ativação de seguro para o evento 

Sunset Trail do Emigrante. 

 

A qualquer momento, pode solicitar-nos: 

 A informação que temos sobre si; 

 A retificação da informação caso esteja incorreta ou incompleta; 

 Para apagar ou limitar o tratamento dos seus dados pessoais. 

 

 Queiriga, 19 de junho de 2018 


