REGULAMENTO
CIRCUITO TERRAS DA CHANFANA
2022

CONTEÚDO

1. Nota Introdutória

2

2. Condições de Participação

2

3. Inscrições

3

4. Regulamento da Prova

3

5. Contactos com as organizações ou entidade promotora do evento

4

6. Apresentação das provas

5

7. Distância/Altimetria/CAtegorização de Grau de Dificuldade ATRP

6

8. Tempos Limites / Barreiras Horárias

6

9. Metodologia de controlo de tempos

7

10. Postos de Controlo

7

11. Abastecimentos

7

12. Material Obrigatório / Verificação de Material

8

13. Responsabilidade Perante o Atleta

8

14. Seguros Desportivos

9

15. Suspensão e/ou anulação das provas do circuito

9

16. Valores e Períodos de Inscrição

9

17. Alteração de dados

10

18. Material incluído com a inscrição

10

19. Classificações

11

19.1. Ranking

11

19.2. Categorias

12

19.3. Prémios

12

20. Cedência de Imagem e Tratamento de Dados

13

20.1. Cedência de Imagem

13

20.2. Tratamento de Dados

13

21. Informações

14

1

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça tem como missão a melhoria
da qualidade de vida das suas populações através da construção de uma imagem positiva,
renovada e atractiva do mundo rural, com recurso às originalidades do território como factor
de afirmação e fortalecimento da auto-estima das comunidades locais, visando a sua fixação e
valorização, sendo que assumido como Macro-objetivo de toda a intervenção o reforço da
competitividade do território.
O Circuito Terras da Chanfana é um evento sob a chancela da Dueceira – Associação de
Desenvolvimento do Ceira e Dueça, com a parceria da Associação Abutrica (Miranda do
Corvo), ARSM – Associação Recreativa de S. Miguel (Vila Nova de Poiares), Montanha Clube
(Lousã) e Associação Infante Dom Pedro (Penela).
Este é um evento que engloba quatro provas de Trail Curto em cada um dos eventos parceiros:
- TRILHOS DOS ABUTRES®, dia 30 de janeiro de 2022 – 20km
- LOUZANTRAIL®, dia 6 de março de 2022 – 18km
- Trilho do Infante, dia 10 de abril de 2022 – 19km
- Poiares Trail 2022 NUTRIVA, dia 5 de junho de 2022 – 20km
Todas as informações relativas a este evento, encontram-se na página da Dueceira –
Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça - https://dueceira.pt/

2. CONDIÇÕES DE PART ICIPAÇÃO

Os atletas participantes no Circuito Terras da Chanfana terão que participar, pelo menos, em
três das quatro provas do Circuito, para lhes ser atribuída uma classificação final, e poderem
habilitar-se aos prémios finais.
Este é um evento que se destina a atletas maiores de idade, ou seja, com idade igual ou
superior aos 18 anos, feitos até ao dia anterior à primeira prova, no Trilho dos Abutres ou no
Poiares Trail.
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3. INSCRIÇÕES

Todos os atletas inscritos na prova dos 20km do Trilho dos Abutres, no dia 30 de janeiro
(https://trilhos.abutres.net/), ficam automaticamente inscritos no Circuito Terras da Chanfana.
O mesmo se aplicará à prova do LOUZANTRAIL® Curto.
A inscrição nas provas seguintes é sempre obrigatória.
A responsabilidade da inscrição é do atleta, a fim de poder disputar o prémio final em jogo.
As inscrições para as provas efetuam-se nos seguintes links:
- TRILHOS DOS ABUTRES®: http://trilhos.abutres.net
- POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA: http://poiarestrail.pt/
- LOUZANTRAIL®: https://louzantrail.com/provas/registrations/
- TRAIL DO INFANTE: https://trilhodoinfante.run/

A inscrição e participação no Circuito Terras da Chanfana implica a aceitação implícita do
presente regulamento, bem como a aceitação dos regulamentos específicos de cada uma das
quatro provas do circuito.

4. REGULAMENTO DA PROVA

Todas as provas do Circuito Terras da Chanfana regem-se pelo seu próprio Regulamento de
Prova. Nesse sentido, todos os atletas participantes neste Circuito têm a obrigação de
consultar os Regulamentos específicos de cada prova, cumprindo todas as suas determinações.
Nunca este Regulamento se sobreporá a qualquer Regulamento específico das provas em
competição.
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5. CONTACTOS COM AS ORGANIZAÇÕES OU ENTIDADE PROMOTORA DO EVENTO

Entidade promotora do evento:

DUECEIRA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA
Rua General Humberto Delgado, 21 – 3200-242 Lousã
Telefone: +351 239 995 268 Fax: +351 239 991 018 E-Mail: dueceira@sapo.pt

Organizadores:

 TRILHOS DOS ABUTRES®
Rua das Fontaínhas, nº7 - 3220-192 Miranda do Corvo
Telefone: 914004261 E-Mail: trilhos@abutres.net
https://www.facebook.com/trilhosdosabutres

 POIARES TRAIL – ARSM – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S. MIGUEL
Bairro das Hortas – S. Miguel – 3350-211 Vila Nova de Poiares
Telefone: 918653337 E-Mail: poiarestrail@gmail.com
https://poiarestrail.pt/
https://www.facebook.com/poiarestrail

 LOUZANTRAIL ®
Louzanpark, Cacilhas, 3200 Louzan
Telefone: +351 913 021 097
E-Mail: info@louzantrail.com
http://www.louzantrailcom
https://www.facebook.com/louzantrail
https://www.instagram.com/louzantrail/
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 TRILHO DO INFANTE
Rua D. Afonso Henriques, 3230-270 Penela
Telefone: 96 863 32 22 / 91 792 44 91 E-Mail: geral@trilhodoinfante.run
http://trilhodoinfante.run/

6. APRESENTAÇÃO DAS PROVAS

Mini Trilhos dos Abutres® é uma prova em regime de semi-auto suficiência, realiza-se no dia
30 de Janeiro de 2022, tem início às 8h00, percorre os caminhos e trilhos da Serra da Lousã –
Freguesias de Miranda do Corvo e Freguesia de Vila Nova, na distância aproximada de 20 km e
835 metros de desnível acumulado positivo, com início e fim no Mercado Municipal em
Miranda do Corvo.

A ARSM – Associação Recreativa de S. Miguel é uma coletividade do concelho de Vila Nova de
Poiares que se dedica, entre outras áreas, à promoção da prática de atividade física e desporto
no concelho, de onde se destaca o Trail Running. Na edição oito do Poiares Trail, a prova dos
20 km (PT 20K) vai ter início no Mercado Municipal de Vila Nova de Poiares pelas 10h,
percorrendo percursos e caminhos de terra, na serra do Carvalho e junto à margem esquerda
rio Mondego. Após passarem a N2, sobem a Ribeira de Poiares por trilhos e levadas, até
regressarem ao Mercado Municipal. Esta é uma prova de Grau 2 com cerca de 900m de
desnível positivo.

O Montanha Clube Trail Running (MCTR) surgiu em 2013, do esforço de um grupo de amigos,
para promover o desporto na Serra da Lousã, onde as opções para quem escolhe um estilo de
vida saudável não eram muitas. Com uma vasta experiência na preparação de eventos
desportivos, organizamos, anualmente, o LOUZANTRAIL® (LZT) e a LOUZANSKYRACE® (LSR). O
presente circuito será integrado no evento LOUZANTRAIL®, na distância dos 17 km, que
decorrerá nos dias 05, 06 e 07 de março de 2022 na Vila da Lousã.

A 5ª Edição do Trilho do Infante é realizada no dia 10 de abril de 2022. Nos percursos e trilhos
das terras do concelho de Penela.

O percurso inicia no Espinhal e vai de encontro à
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emblemática Cascata da Pedra da Ferida. A sua brisa dá força aos atletas para subir um pouco
mais e regressar à Vila de Penela. Uma prova curta, intensa e muito bonita para aproveitar a
Natureza. São 19km e 900 metros de desnível positivo. É uma organização conjunta da
Associação Infante Dom Pedro e dos Bombeiros Voluntários de Penela

7. DISTÂNCIA/ALTIMETRIA/CATEGORIZAÇÃO DE GRAU DE DIFICULDADE ATRP

Prova

Distância Desnível positivo Tempo máximo Grau de Dificuldade

Mini Trilhos dos
Abutres®

20 km

835

5h00

2

Poiares Trail 2022
NUTRIVA

20 km

800

6h

2

LOUZANTRAIL®
Curto

18 Km

1200

5h30

4

Trilho do Infante

19 km

900

5h

2

8. TEMPOS LIMITES / BARREIRAS HORÁRIAS

LOUZANTRAIL® Curto
Local
Dist. Acum. Tempo de Prova Horas
Talasnal +/- 7 km
14:00
Meta
+/- 11 km
05:30

As provas do TRILHOS DOS ABUTRES®, POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA e do TRILHO DO INFANTE 2022
não têm barreira horária nas suas distâncias do Mini Trilhos dos Abutres®, PT20K e Trail Curto
19km, respetivamente.
Para mais informações, deverão ser consultados os regulamentos gerais dos eventos Trilhos
dos Abutres®, POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA, Louzantrail® e TRILHO DO INFANTE.
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9. METODOLOGIA DE CONTROLO DE TEMPOS

Será utilizado um sistema eletrónico de controlo de tempos por intermédio de um chip
colocado no dorsal, específico de cada uma das provas.

10. POSTOS DE CONTROLO

A marcação do percurso é da responsabilidade das organizações, devendo o atleta respeitá-la
ao longo da prova, sendo expressamente proibido optar por atalhos.
Para mais informações, deverão ser consultados os regulamentos gerais dos eventos Mini
TRILHOS DOS ABUTRES®, POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA, LOUZANTRAIL® e TRILHO DO INFANTE.

11. ABASTECIMENTOS

As provas do Circuito Terras da Chanfana são em regime semiautónomo, tendo o atleta de se
fazer acompanhar por aquilo que ache necessário para poder concluir as provas. Os locais
previstos para os abastecimentos podem sofrer alterações de localização ou suprimidos sem
aviso prévio.
Para mais informações, deverão ser consultados os regulamentos gerais dos eventos TRILHOS
DOS ABUTRES®, POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA, LOUZANTRAIL® e TRILHO DO INFANTE.
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12. MATERIAL OBRIGATÓRIO / VERIFICAÇÃO DE MATERIAL

Equipamento
Dorsal
Máscara Anti-Covid
Frontal
Apito
Copo ou caneca*
Telemóvel
operacional
Manta Térmica
(140cmX200cm)
Mochila ou Cinto de
hidratação
Reservatório de
Água (1lt)
Corta-vento

Trilhos dos
Abutres
X
X
--X
R

Poiares Trail
2022 NUTRIVA
X
X
--R
R

X
X
R
X
R

Trilho do
Infante
X
X
--R
X

X

X

X

X

X

X

X

X

R

R

R

R

R

R

R

R

X

---

---

---

LOUZANTAIL®

* a organização não fornece copos nos abastecimentos
R – Material Recomendado
X – Material Obrigatório

Caso as condições climatéricas o justifiquem, o material obrigatório poderá ser reformulado.
Nesse caso, o mesmo irá ser informado aos atletas através dos meios de comunicação oficiais,
pelo menos com 48 horas antes do início da prova.

13. RESPONSABILIDADE PERANTE O ATLETA

Os participantes inscritos no Circuito Terras da Chanfana aceitam participar voluntariamente e
sob sua própria responsabilidade na competição. Por conseguinte, concordam em não
reclamar ou exigir ao promotor do evento ou às organizações, colaboradores, autoridades,
patrocinadores e outros participantes, de qualquer responsabilidade com os mesmos e seus
herdeiros, em tudo o que exceda a cobertura das suas responsabilidades e dos seus
colaboradores e participantes.
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14. SEGUROS DESPORTIVOS

As organizações contratualizam os seguros obrigatórios por lei (acidentes pessoais e de
Responsabilidade civil) conforme o Decreto-Lei no 10/2009 de 12 de março, para este tipo de
prova, estando o seu prémio incluído no valor da inscrição.
Para mais informações, deverão ser consultados os regulamentos gerais dos eventos TRILHOS
DOS ABUTRES®, POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA, LOUZANTRAIL® e TRILHO DO INFANTE.

15. SUSPENSÃO E/OU ANULAÇÃO DAS PROVAS DO CIRCUITO

Caso as condições climatéricas e/ou ambientais se verifiquem extremas (ex.: incêndio florestal,
tempestades, ciclones, etc.) a partida pode ser atrasada num máximo de duas horas, período
após o qual a prova é cancelada. As mesmas também podem ser suspensas e/ou anuladas por
decisão das entidades oficiais tais como, Proteção Civil, GNR, MAI, DGS, etc.

Em qualquer das situações descritas não haverá direito a reembolso, embora a decisão final
caiba a cada organização, no que respeita a cada prova em concreto.

Tendo em conta a situação que deriva do COVID-19, se o evento for cancelado pelas
Autoridade de Saúde até à data-limite das inscrições, a decisão de reembolso cabe a cada uma
das organizações, tendo em consideração o que estiver definido nos seus Regulamentos de
Prova.

16. VALORES E PERÍODOS DE INSCRIÇÃO

Para informações sobre as inscrições, deverão ser consultados os regulamentos gerais dos
eventos TRILHOS DOS ABUTRES®, POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA, LOUZANTRAIL® e TRILHO DO
INFANTE.
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17. ALTERAÇÃO DE DADOS

Cada organização é soberana em relação a este ponto. Para informações sobre as inscrições,
deverão ser consultados os regulamentos gerais dos eventos TRILHOS DOS ABUTRES®, POIARES
TRAIL 2022 NUTRIVA, LOUZANTRAIL® e TRILHO DO INFANTE.

18. MATERIAL INCLUÍDO COM A INSCRIÇÃO

O valor da inscrição inclui:
•

Dorsal;

•

Prémio Finisher, relativo a cada prova (caso este esteja contemplado no respetivo
regulamento);

•

Seguro de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil;

•

Assistência em Posto Médico Avançado (Médico e equipa de enfermagem)

•

Abastecimentos (consoante a especificidade de cada prova)

•

Brindes

(consoante

a

especificidade

de

cada

prova).
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19. CLASSIFICAÇÕES

19.1. RANKING

Os atletas terão de participar, obrigatoriamente, em 3 das quatro provas do Circuito para
terem acesso à classificação final e certificado digital de participação.
Serão pontuados, em cada prova, de acordo com a sua classificação individual (masculina e
feminina). O sistema de ranking será:

Classificação
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar
6º Lugar
7º Lugar
8º Lugar
9º Lugar
10º Lugar
11º Lugar
12º Lugar
13º Lugar
14º Lugar
15º Lugar

Ranking
100
88
78
72
68
65
62
59
56
53
50
47
44
41
38

Classificação
16º Lugar
17º Lugar
18º Lugar
19º Lugar
20º Lugar
21º Lugar
22º Lugar
23º Lugar
24º Lugar
25º Lugar
26º Lugar
27º Lugar
28º Lugar
29º Lugar
> 30º Lugar

Ranking
35
32
29
26
23
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Durante a realização das provas do Circuito Terras da Chanfana, os atletas vão somando a
pontuação alcançada em cada uma delas e vencem aqueles que, no somatório das suas três
melhores pontuações, alcançarem os três melhores classificados por escalão.
Os critérios de desempate serão os seguintes:
1º - Soma das classificações das provas onde participaram em simultâneo, sendo atribuída a
vantagem ao atleta com o maior número de pontos.
2º - Classificação obtida na última prova do Circuito.
Na última prova do Circuito (POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA) serão definidos os pódios finais e
encontrados os respetivos vencedores por cada escalão.
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19.2. CATEGORIAS

No Circuito Terras da Chanfana serão considerados os seguintes escalões:
Sub23 M/F: dos 18 aos 23 anos
Sénior M/F: dos 24 aos 39 anos
VET M40/F40: dos 40 aos 49 anos
VET M50/F50: dos 50 aos 59 anos
VET M60+/F60+: mais de 60 anos
É considerado o ano de nascimento do atleta, ou seja, a idade que o atleta terá em 31 de
outubro da corrente época competitiva para a definição do escalão, ou seja, um atleta que faz
40 ou 49 anos em 31 de outubro, será classificado no escalão M40.

19.3. PRÉMIOS

Somente os participantes que controlarem todos os postos de controlo (CP`S) e cortarem a
linha de meta dentro do tempo estipulado, serão classificados.
São considerados finishers do Circuito Terras da Chanfana, todos os atletas que completarem
as quatro provas previstas.
No Circuito Terras da Chanfana, todos os atletas finishers receberão um prémio Finisher
específico deste Circuito, sendo que será na última prova (POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA) que estes
serão distribuídos, assim como os prémios finais aos vencedores.
Os atletas que completarem o circuito receberão, ainda, um diploma digital, com a indicação
da sua classificação.
Os prémios do Circuito Terras da Chanfana serão na modalidade de Prize Money, ou seja, serão
prémios monetários. Nesse sentido, os prémios serão distribuídos por escalões alargados e
com os seguintes valores:
1º classificado - 150€ (cento e cinquenta euros)
2º classificado - 100€ (cem euros)
3º classificado – 75 € (setenta e cinco euros)
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Importante: todos os atletas classificados nos três primeiros lugares da classificação final e,
por isso, premiados, terão que entregar um recibo correspondente ao valor em causa, para
poder receber, por transferência bancária, o respetivo prémio.
Em tempo útil será indicada qual a organização que procederá ao pagamento dos referidos
prémios e, à qual, deverão apresentar o respetivo recibo.

20. CEDÊNCIA DE IMAGEM E TRATAMENTO DE DADOS
20.1. CEDÊNCIA DE IMAGEM

Os participantes do Circuito Terras da Chanfana cedem integral e gratuitamente às
Organizações os direitos de utilização da imagem e voz, autorizando a sua reprodução, edição
e publicação, em qualquer suporte (papel ou digital), e integrada em qualquer outro material
(fotografia, desenho, ilustração, pintura, vídeo, animação, etc.), conhecido ou que venha a
existir, para:
1.

Divulgação na página eletrónica do evento (site);

2.

Divulgação nas redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, outros);

3.

Exposição em formato físico ou digital (exposições, outros);

4.

Divulgação em newsletters, brochuras, flyers; etc.

Este pedido de cedência de imagem tem como único propósito promover os eventos
realizados e a realizar, sem prejuízo para ambas as partes.

20.2. TRATAMENTO DE DADOS

Os participantes devem confirmar o seu consentimento para que as Organizações procedam
ao tratamento dos seus dados pessoais para fins de gestão da inscrição no evento.
Os dados pessoais serão partilhados com companhias de seguro, Federações, parceiros e
organizações desportivas, de forma que os participantes possam integrar as diversas
competições.
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Os dados pessoais serão conservados durante o período necessário para as finalidades para os
quais são tratados.
Nos termos do Regulamento Geral da Proteção de Dados assistem aos participantes os
seguintes direitos, quando aplicáveis: de limitação do tratamento, de consulta, de acesso, de
informação, de retificação, de atualização e/ou eliminação dos dados, direito de oposição,
direito ao esquecimento, direito de portabilidade dos dados pessoais e direito de apresentar
reclamação a uma autoridade de controlo.

21. INFORMAÇÕES

Os regulamentos gerais dos TRILHOS DOS ABUTRES®, POIARES TRAIL 2022 NUTRIVA,
LOUZANTRAIL® e TRILHO DO INFANTE são soberanos ao presente regulamento.
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