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                         REGULAMENTO DO PASSEIO PEDESTRE TRILHOS DA LOBAGUEIRA 2018 
24 de Junho de 2018 

 
1- Organização 

O PEDESTRE TRILHOS DA LOBAGUEIRA é um evento promovido e organizado pela Associação LobagueiraBTT. 

A LobagueiraBTT é uma associação sem fins lucrativos, com o objectivo de promover a prática do desporto, saúde e bem-estar 

nas vertentes velocipédicas pedestres, enquanto atividades desportivas de caracter não profissional. 

O passeio realiza-se no dia 24 de Junho de 2018 com partida às 09.30 horas. 

A organização reserva-se no direito a alterar o percurso, sem aviso prévio caso necessário. 

 

2- Tipologia do evento 

O PEDESTRE TRILHOS DA LOBAGUEIRA, terá um percurso circular com partida e chegada na Encarnação. 

O PEDESTRE TRILHOS DA LOBAGUEIRA apresenta dois percursos: 

O mais pequeno com extensão aproximada de 12 km com um grau de dificuldade técnica e física média de 3(5). 

O maior com extensão aproximada de 15 km com um grau de dificuldade técnica e física média de 4(5). 

Os participantes podem optar livremente por um dos dois, sendo que o percurso maior fecha trinta minutos após a passagem 

do primeiro participante no local da divisão dos percursos, após o que os participantes terão apenas acesso ao percurso mais 

pequeno. 

O PEDESTRE TRILHOS DA LOBAGUEIRA, é um evento não guiado de andamento livre. 

Durante o passeio não existirão guias, pelo que os participantes terão que ter atenção redobrada na sinalização do percurso, 

este está sinalizado por fitas, setas, sinais de informação e perigo e setas de cal branca no chão. 

Os participantes terão á sua disposição zonas de abastecimento com águas, sumos e alimentos sólidos. 

 

3- Segurança 

O percurso decorrerá por trilhos, caminhos rurais, públicos e estradas municipais e nacionais; estando o percurso aberto à 

passagem de todo o tipo de veículos pelo que:  

Todos os participantes devem respeitar as regras de circulação de trânsito na via pública, previstas no código da Estrada. 

Apesar de existirem elementos da organização nos principais cruzamentos e entroncamentos para auxiliar na sua travessia, os 

participantes devem ter em especial atenção, aos demais utilizadores das vias rodoviárias.  

Durante o passeio elementos afectos á organização devidamente identificados circularão no percurso equipados para prestação 

de primeiros socorros. 

A organização terá o apoio de viaturas e pessoal especializado para prestação de primeiros socorros e evacuação. 

 

4- Inscrições e pagamento 

O PEDESTRE TRILHOS DA LOBAGUEIRA, é limitado a 200 participantes. Serão consideradas as primeiras concluídas. 

O almoço é limitado ao total de 200 inscrições para os participantes entre BTT e PEDESTRE. 

. 
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Situação 1: 

Inscrições feitas e pagas até 18 de Junho. 

Passeio – 5 €. 

Passeio/almoço – 12 € 

Almoço de acompanhantes – 7€. 

 

Situação 2: 

Inscrições feitas ou pagas após 18 de Junho. 

Passeio – 7 €. 

Passeio/almoço – 15 € 

Almoço de acompanhantes – 8€. 

Os pagamentos serão efetuados por pagamento de referência MB gerada no acto da inscrição online 

As inscrições para o PEDESTRE TRILHOS DA LOBAGUEIRA abrem dia 01 de Maio de 2018 e terminam a 18 de Junho de 2017 ou 

quando atingido o limite de inscrições/almoços concluídos em www.queroir.pt 

As inscrições feitas no dia serão apenas para o passeio sem direito a participar no almoço e sem direito aos brindes oferecidos 

pela organização. 

As pré inscrições não concluídas até á data limite serão eliminadas, caso pretenda participar deve efectuar nova inscrição nos 

dias 23 e 24 nos horários constantes no ponto 7 e com pagamento em numerário. 

Caso o limite de almoços não tenha sido atingido, os almoços restantes serão entregues no dia por ordem de inscrição. 

 

5- Deveres sociais e ambientais 

Auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as circunstâncias o exijam. 

Respeitar as áreas marcadas. 

Não provocar danos em áreas privadas ou cultivadas. 

A organização compromete-se a retirar toda a sinalização colocada e limpar as zonas circundantes aos abastecimentos. 

A organização apela a todos os participantes para que não abandonem as embalagens vazias ao longo do percurso. Deverão 

faze-lo estritamente nos contentores e sacos disponibilizados pela organização. Serão dispostos contentores e sacos para o lixo 

nas ZA. 

Os participantes não devem ter atitudes que de alguma forma prejudique a fauna e flora local. 

 

6- Requisitos e obrigações dos participantes 

Podem participar pessoas de ambos os sexos. 

É da exclusiva responsabilidade do participante, ser portador de meios de contacto e sobrevivência, que julgue adequados á 

participação no evento. 

Aos menores de idade é exigido dos pais, ou encarregado de Educação, um termo de responsabilidade que se encontra disponível 

no site para download. 

O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e psicológicas para participar no evento. 
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7- Secretariado 

O secretariado funcionará nos seguintes dias e horários: 

23 de Junho das 16h00m às 20h00m 

24 de Junho das 07h30m às 09h15m  

 

8- Programa 

07h30m – Abertura do secretariado 

09h15m – Briefing 

09h30m – Partida 

11h00m – Previsão de chegada para o 1.º participante dos 10 kms 

12h00m – Previsão de chegada para o 1.º participante dos 15 kms 

12h30m – Início do Almoço Convívio 

16h00m – Fim do evento 

 

9- Direitos de publicidade e imagem 

Os participantes são livres de tirar fotografias e fazer vídeos do evento. 

A Organização do PEDESTRE TRILHOS DA LOBAGUEIRA, respectivos patrocinadores e entidades que colaboram na organização 

deste evento, reservam-se os direitos de utilizarem livremente fotografias e filmagens do mesmo. A prova poderá ser gravada 

em vídeo e/ou fotografada por elementos afectos á organização do evento.  

 

10- Seguros 

Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da responsabilidade dos participantes, em tudo o 

que exceda o risco coberto pelo seguro. As coberturas deste seguro funcionam apenas em caso de acidente. 

Os participantes estão cobertos por seguro de acidentes pessoais apólice nº A DESIGNAR  da CARAVELA SEGUROS SA, com as 

coberturas e montantes abaixo descriminados: 

Morte ou invalidez permanente – 27.385,00€ 

Despesas de tratamento - 4.382,00€ 

Despesas de funeral – 2.191,00€ 

Para menores de 14 anos a apólice não cobre o risco de morte, sendo substituído por despesas de tratamento. 

Em caso de despesas de tratamento existe a franquia de 75€, da exclusiva responsabilidade do participante. 

 

11- Reclamações 

A mera participação neste evento pressupõe o aceitar incondicional das normas acima referidas. 

Qualquer tipo de reclamação só será aceite se reportada por escrito aos elementos da organização, no prazo máximo de uma 

hora após a conclusão do evento 

 

12- Estabilidade, interpretação e aceitação do Regulamento 

O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete exclusivamente à comissão organizadora aprovar 

qualquer correcção que considere oportuna, a qual será divulgada na Internet, no Sítio oficial da Prova e no Secretariado. 
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