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Regulamento de participação  

2º Night Trail inserido no Festival da Paz Filstone 2022 
 

 

Apresentação 

O evento 2º Night Trail inserido no Festival da Paz Filstone 2022 é constituído por uma Corrida (Trail) 

de 15 km e um Mini Trail \ Caminhada de 10 km e será realizado no dia 10 de junho de 2022.  

 

As provas têm partida e chegada na Pedreira do Moimento, junto ao CRIF, Rua das Pedreiras, N.º 470, 

Moimento, 2495-650 Fátima. 

 
1. Condições de participação 

1.1. Idade e participação no evento  

A caminhada é livre para qualquer idade, desde que possua condições físicas para a poder realizar.  

 

Para a corrida, os participantes têm de ter no mínimo 16 anos. Caso seja menor e pretenda participar 

deverá entregar o Anexo II deste regulamento e ser acompanhado por um adulto. 

 

 
1.2 Inscrição regularizada 

A inscrição é considerada regularizada quando for efetuado o preenchimento da ficha de inscrição, 

em que o participante assume aceitar as regras deste regulamento, e mediante o pagamento. 

A inscrição deve ser efetuada em: https://www.recordepessoal.pt 
 

 

1.3 Condição física 

É importante que os participantes possuam uma condição física e mental adequada à prova e 

consciência da dificuldade da corrida, nomeadamente, distância, duração, terreno, desnível e 

condições meteorológicas. 

A caminhada é acessível a qualquer pessoa com o mínimo de preparação física; os menores devem 

ser acompanhados por um adulto. 

 

 
1.4 Colocação do dorsal 

O dorsal do participante é pessoal e intransmissível e deve ser usado de forma bem visível e de 

preferência à altura do peito. Não é permitida qualquer alteração do dorsal sob pena de 

desclassificação. Os participantes devem ser portadores de porta dorsal ou alfinetes para a sua 

colocação. 
 
 
 
 
 
 

http://www.recordepessoal.pt/


                           

 
 

3 

1.5 Regras de conduta desportiva 

Qualquer participante que não cumpra as boas regras de conduta desportiva, assim como 

ambientais, será alvo de advertência, expulsão ou desqualificação. 

 

 
2 Prova 

2.1. Apresentação da prova / Organização 

A organização do evento é da responsabilidade da Equipa Fátima Trail Team e da Junta de Freguesia 

de Fátima. Contará ainda com o apoio do CRIF para fornecer os seus balneários para banhos a todos 

os participantes que assim o desejarem e caso as normas da DGS sejam concordantes á data do 

evento devido á pandemia Covid-19.  
 

 

2.2 Programa / Horário 

10 de junho de 2022 

A corrida trail tem partida às 18h e os participantes deverão ter mais de 16 anos. Caso seja menor 

e pretenda participar deverá entregar o anexo II deste regulamento e ser acompanhado por um 

adulto. 

A corrida mini trail tem partida às 18h15 e os participantes deverão ter mais de 16 anos. Caso seja 

menor e pretenda participar deverá entregar o anexo II deste regulamento e ser acompanhado por 

um adulto. 

A Caminhada tem partida às 18h20m e para os participantes, com idade inferior a 18 anos, deverá 

entregar o anexo II, deste regulamento, e ser acompanhado por um adulto. 

 

 
2.3 Tempo limite 

Os participantes terão 3h para terminarem a prova, tanto a corrida como a caminhada. 
 

 
2.4 Abastecimentos 

Devido ao caracter desportivo da prova e distâncias a percorrer, haverá abastecimento a meio da 

prova, em ponto comum com corrida e caminhada, com água, sumo, salgados, fruta e outros a meio 

da prova. No final da prova haverá para todos os participantes um abastecimento e ainda 1 sopa, 1 

bifana e 1 bebida. 

 

 
2.5 Penalizações/ desclassificações 

A conduta não desportiva e a falha na passagem do posto de controlo terão como penalização a 

desclassificação. 
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2.6 Seguro desportivo 

A organização dispõe dos seguros obrigatórios, conforme Decreto-Lei próprio, estando o seu 

prémio incluído no valor da inscrição. O pagamento da franquia do seguro, em caso de acidente, é 

da exclusiva responsabilidade dos atletas. Em caso de acidente, o participante deverá contactar a 

organização com a maior brevidade possível, pelo que a organização não assumirá despesas de 

sinistros, dos quais não tomou conhecimento em tempo oportuno para ativar o seguro. 

 

 
2.7 Prémios 

MINI TRAIL 

Haverá prémios para os 3 primeiros classificados da classificação geral masculina e feminina. 

Seniores – dos 18 aos 29 anos 

M30 – dos 30 aos 39 anos  

M40 – dos 40 aos 49 anos  

M50 – a partir dos 50 anos 

Prémios para as 3 primeiras equipas não diferenciando o género 

TRAIL 

Haverá prémios para os 3 primeiros classificados da classificação geral masculina e feminina. 

Haverá ainda prémios para os 3 primeiros classificados masculinos e femininos dos seguintes 

escalões: 

Seniores – dos 18 aos 29 anos 

M30 – dos 30 aos 39 anos  

M40 – dos 40 aos 49 anos  

M50 – a partir dos 50 anos 

Prémios para as 3 primeiras equipas não diferenciando o género 
 
NOTA: Caminhada não tem carácter competitivo e prémios. 

 

 
2.7.1 Brindes 

Todos os participantes à chegada, e na recolha dos seus dorsais, terão um saco com as senhas para 

o reforço final (Sopa+Bifana+Bebida) e os brindes que a organização conseguir apurar até à data do 

evento. 
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2.8 Material Aconselhado a usar na prova 

- Sapatilhas de trail ou apropriadas para piso térreo 

- Telemóvel 

- Frontal ou pilha de mão 

 
 
3 Inscrições 
 

3.1 Processo de inscrição 

As inscrições serão processadas automaticamente no site www.recordepessoal.pt . O pagamento 

é efetuado de forma automática, escolhendo o método preferencial de pagamento. 

 

3.2 Valores e períodos de inscrição 

Corrida Trail: Valor fixo de 10€. 

Data limite de Inscrições até ao dia 25 de Maio de 2022 

Mini-Trail: Valor fixo de 8.5€.  

Data limite de Inscrições até ao dia 25 de Maio de 2022 

 
Caminhada: Valor fixo de 7€. 

Data limite de Inscrições até ao dia 25 de Maio de 2022 
 

 
4 Classificações 

O Trail e Mini Trail terá cronometragem com chip eletrónico. Os resultados serão colocados online 

à passagem do atleta na meta. 

A Caminhada não será cronometrada, nem terá caracter competitivo. 
 

 
5 Direitos de imagem 

O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e incondicional, dos 

direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens que terão lugar durante o evento, 

autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de apoio. 

 

 
6 Apoios e Emergência 

Haverá equipas de apoio, socorro e emergência para prestar cuidados aos participantes que deles 

necessitem.  

 

http://www.recordepessoal.pt/
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7 Proteção e Dados 

Todos os dados recolhidos no processo de inscrição são mantidos e tratados de uma forma segura 

e destinam-se ao desenvolvimento natural do evento nomeadamente: validação do seguro nominal 

efetuado para todos os participantes no evento; lista de inscritos e elaboração de tabelas de 

resultados/classificações. Adicionalmente serão enviadas informações importantes sobre a 

participação no evento bem como comunicações de eventos futuros. 

 
 

8 Alteração ou cancelamento a data, hora e local o evento 

O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a fatores externos à organização: Catástrofes 

naturais, Greves, Manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, 

impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do Governo, nova legislação, entre outros. 

Nestes casos, a organização reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à data prevista para a 

realização do evento, emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas resultantes da gravidade 

do cancelamento. 

 

 
9 Dispositivo de segurança e trânsito 

A marcação/orientação do percurso, apoios e segurança, serão assegurados pela organização, por 

voluntários e com o apoio da GNR. 

 

10. Casos omissos 

Todos os casos omissos serão resolvidos pela Organização. Contudo, a inscrição na prova pressupõe 

a aceitação do presente regulamento. 



ANEXO I 
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Ao efetuar a minha inscrição no “2º Night Trail inserido no Festival da Paz Filstone”, aceito e concordo 

com as seguintes condições de participação: 

Atesto que sou fisicamente apto e que não fui advertido por nenhum profissional de saúde 

qualificado para alguma ou qualquer condição que me impeça de participar neste evento; 

Assumo desta forma, em meu nome e de qualquer outra pessoa ou entidade que possa reivindicar 

ou instaurar processo em meu nome, e reconheço expressamente que é minha intenção: Aceitar 

as regras e condições de participação da atividade “2º Night Trail inserido no Festival da Faz 

Filstone”; 

Dispensar e libertar de toda e qualquer reclamação ou responsabilidade, nomeadamente também 

através de processo judicial, por perdas e danos de qualquer tipo, incluindo perdas económicas que 

decorram ou se relacionem com a minha participação, incluindo deslocação de ou para o evento, à 

entidade organizadora e a todas as entidades patrocinadoras, parceiras ou colaborantes do evento 

e todas as pessoas que se encontrarem em representação destas entidades no evento; 

Reconheço e assumo todos os riscos eventualmente existentes no percurso, nomeadamente:  

 Trânsito; 

 Acidentes; 

 Efeitos 

meteorológicos; 

 Equipamentos 

defeituosos; 

 Estado do percurso ou zonas anexas a partidas e chegadas; 

Qualquer acidente provocado por outros participantes, espetadores, voluntários ou os membros 

da organização; 

Autorizo o uso do meu nome e/ou imagens relativas há minha participação no evento e renuncio a 

qualquer compensação futura pelo uso da minha imagem. Afirmo por este meio que tenho dezoito 

(18) anos de idade ou mais, que li este documento e que compreendi o seu conteúdo. 



ANEXO II 
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Para menores de dezoito (18) anos de idade, o pai, mãe ou responsável legal aceita e concorda com 

as condições descritas no anexo I, confirmando que tem a capacidade jurídica e a autoridade para 

agir em nome do menor inscrito. Para o efeito vai assinar termo de responsabilidade (anexo 

II) que deverá ser entregue à organização para efeitos de levantamento do dorsal de participação. 

Termo de responsabilidade para atleta menor de 18 anos 

Eu (nome do responsável) Data de Nascimento, Portador do BI/CC, com a Morada / Rua Código 

Postal Localidade 

Na qualidade de (pai, mãe, encarregado de educação) do atleta: Nome do atleta Data de 

Nascimento Portados do BI / CC 

Para os devidos efeitos e sob minha inteira responsabilidade, declaro que: 

Não possuir, o menor, quaisquer contraindicações médicas para a prática das atividades físicas a 

desenvolver no âmbito do “2º Night Trail inserido no Festival da Paz Filstone”; 

Que é da minha inteira responsabilidade assegurar previamente à participação, do estado de 

aptidão física do menor para o exercício daquelas atividades de acordo com o estabelecido na lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro (lei de bases da atividade física e do desporto), n.º 2 do artigo 40.º; 

Que com a presente declaração e por minha livre e expressa vontade, prescindo de apresentar 

atestado médico que comprove a aptidão física do menor; 

Que a participação é efetuada por livre vontade do menor e que assumo a responsabilidade pelos 

riscos inerentes à sua participação. 

 
 
 
 

Fátima,  de  de 2022 
 

 
O declarante 

 
 

 
 

(assinatura conforme documento de identificação) 


