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O VI TRILHO DOS GATOS-TRAIL RUNNING, é organizado pelo GATÕES BTT ,com o apoio de várias 

entidades de zona de Montemor-o-Velho. 

Este evento de Trail em estado puro será composto por: 

• Trail Longo  com cerca de 25 Kms. 

• Trail curto com cerca de 15 Kms(prova esta que faz parte do Circuito Distrital de Trail 

Curto – CDTRC) 

• Caminhada Trail com cerca 10 kms. 

 

Trata se de uma organização da equipa de BTT de Trail / GATÕES BTTcom o apoio do Municipio 

de Montemor-o-velho, da União de Freguesias de Montemor-o-Velho e Gatões, entre outros 

parceiros. 

 

 Programa 

- 21 de Abril de 2018 

15h00/19h30 - Levantamento de dorsais no polidesportivo de Gatões 

 

- 22 de Abril de 2018 

• 07h00 - Abertura do parque de estacionamento e balneários localizados no 

polidesportivo de Gatões .  

• Abertura do secretariado para entrega de dorsais – Polidesportivo de Gatões 

• 9h15 - Partida do Trail Longo 25 km. 

• 9h30 - Partida doTrail curto 15 km. 

• 9h35 - Partida da Caminhada 10 km. 

• 12h30 -  Entrega de prémios. 

 

 Inscrições 

As inscrições no VI Trilho dos Gatos , serão realizadas online através do website 

http://www.RunManager.net, até às 24h do dia 17 de Abril de 2018 ou pessoalmente no 

secretariado da prova, dia 21 de Abril das 15h00 às 19:30h. 

O pagamento deverá ser efetuado através das referencia MB Fornecida 

 Os pedidos de inscrição só serão considerados após respetivo pagamento. 

Para pagar múltiplas inscrições obtenha uma referência Multibanco para o efeito, acedendo a 

Pagamentos. 

 

 

 

http://www.runmanager.net/


Taxas de inscrição 

• Trail Curto:   11,00 € (Exclusivo para Altletas ADAC) 

• Trail Curto:   12,50 € (Não Filiados ADAC) 

• Trail Longo:  12,50€ 

• Caminhada:   7,00€ 

 

O valor de inscrição inclui: 

- Trail Longo / Trail curto: T-shirt técnica relativa ao evento, dorsal, seguro de acidente pessoal 

,abastecimentos, banho e prémios de presença. 

- Caminhada: T-shirt de algodão relativa ao evento, seguro de acidente pessoal, abastecimentos, 

banho. 

A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade do participante, inclusive para efeitos 

de seguro. 

 

Prémios 

O VI TRILHO DOS GATOS Curto K15 os 3 primeiros classificados (Masculino e Feminino) têm 

direito a prémio, assim como os 3 primeiros de cada escalão (MSub23, FSub23, MSenior, 

FSenior, M35, F35, M40, F40, M45, F45, M50, F50, M55, F55, M60, F60, M65, F65) e para as 3 

primeiras equipas. 

No trail longo K25 os 3 primeiros classificados(Masculino e Feminino) MSenior -18 a 39 anos, 

FSenior 18 a 39 anos, M40,F40,M50, F50,M60, F60) e para as 3 primeiras equipas. 

  A entrega de Prémios será realizada pelas 12h30. 

Para atribuição de escalão conta a idade do atleta a 31 de outubro do presente ano (conforme 

regulamento da CDTRC) 

 

Duração: 

- A corrida e caminhada terão um limite de 2h, para os participantes completarem o percurso. 

Desclassificação: 

Serão automaticamente desclassificados da prova, todos os concorrentes que: 

a) Não efetuem o controlo de partida; 
b) Não cumpram o percurso na totalidade; 
c) Não levem dorsal ao peito visível, durante toda a prova; 
d) Corram com dorsal de outro concorrente; 
e) Dobre ou manipule a publicidade do dorsal; 
f) Não respeitem as indicações da organização; 
g) Manifeste comportamento antidesportista. 

 

https://cdtrc.pt/2018/regulamentos


Seguro 

- A organização declina, toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam sofrer 

ou causar no decorrer da prova, que sejam provocadas pelos próprios ou por terceiros, desde 

que não resulte, de responsabilidade da organização do evento. Para os devidos efeitos existe 

um seguro de Acidentes Pessoais, cuja franquia é ao encargo do participante. O evento tem 

também um seguro de Responsabilidade Civil. 

 

Permissões:  

- É permitido que aos atletas o uso de fones/ auscultadores, relógio GPS e telemóveis. 

Aconselha-se a que andem em grupo. 

 

Cedência de dados: 

- A organização reserva-se ao direito de utilizar a base de dados, nas suas ações de promoção e 

divulgação de eventos futuros. Caso o participante não autorize a cedência dos dados pessoais 

recolhidos no ato de inscrição, deve informar a organização via e-mail.  

 

Direito de imagem: 

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

direitos de utilização da sua imagem, tal como captada nas filmagens e fotos que terão lugar 

durante o evento, autorizando a sua reprodução e divulgação. 

 

Casos omissos: 

- Todos os casos omissos, bem como eventuais protestos serão resolvidos pelo júri e pela 

organização. 

  

Alterações de percurso: 

- Em função das condições climatéricas e da segurança dos atletas, a organização reserva o 

direito de efetuar alterações no percurso até à hora da partida. 

 

Identificação: 

- A todo o participante poderá ser solicitado identificação. 

Regulamento: 

- Todos os participantes pelo facto de tomarem parte na corrida, aceitam o presente 

regulamento. 


