O VIII 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 Curto com cerca 19 KM (prova esta que faz parte do Circuito Distrital de Trail
Curto – CDTRC)
Mini Trail com cerca de 12 Kms
Caminhada 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
09 de Abril de 2022
•

15h00/20h00 - Levantamento de dorsais no polidesportivo de Gatões

10 de Abril de 2022
•
•
•
•
•
•

07h00 - Abertura do parque de estacionamento e balneários localizados no polidesportivo
de Gatões .
Abertura do secretariado para entrega de dorsais – Polidesportivo de Gatões
9h30 - Partida do Trail Curto 19 km.
9h45 - Partida Mini Trail 12 km.
9h45 - Partida da Caminhada 10 km.
12h30 - Entrega de prémios.

Inscrições
As inscrições no VIII Trilho dos Gatos , serão realizadas online através do website
http://www.RunManager.net, até às 24h do dia 6 Abril de 2022 .
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.

Taxas de inscrição
•
•
•

Trail Curto K 19: 13,00 € (Exclusivo para Atletas ADAC)
Trail Curto K 19: 14,50 € (Não Filiados ADAC)
Mini Trail K 12: 13.00€

•
•

Caminhada K 10: 10.00€
Em cada 10 inscrições será oferecida a 11ª inscrição (apenas para inscritos no Trail Curto
e mini Trail, e da mesma equipa).
Para usufruir desta oferta deve, após pagamento de pelo menos 10, indicar qual o atleta
inscrito a receber a oferta, para o email gatoesbtt@gmail.com

O valor de inscrição inclui:

Trail Curto / Mini Trail/Trail Juvenil: T-shirt técnica relativa ao evento, dorsal, seguro de
acidente pessoal ,abastecimentos,almoço volante, banho e prémios de presença.
Caminhada:T-shirt de técnica relativa ao evento, seguro de acidente pessoal, abastecimentos,
banho, almoço volante e prémios de presença.
A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade do participante, inclusive para efeitos
de seguro.

Prémios
•

•

Trail Curto K19 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.
Mini Trail K12 os 3 primeiros classificados(Masculino e Feminino)MSub23, FSub23,
MSenior, FSenior, M35, F35, M40, F40, M45, F45, M50, F50, M55, F55, M60, F60,
M65, F65) e para as 3 primeiras equipas.

A entrega de Prémios será realizada pelas 12h30
Postos de controlo
A marcação do percurso (fitas, cal e sinalética) é da responsabilidade da organização, devendo
os atletas respeitá-lo ao longo de toda a prova, sendo expressamente proibido optar por atalhos.
Ao longo do percurso existirá 1 postos de controlo no TC e 1 postos de controlo no MT.

Abastecimentos:
Haverá postos de abastecimento de 5 em 5 km em ambos os percursos
Relembramos
Uso obrigatório de máscara na zona de partida/chegada.
Apresentação do termo de responsabilidade preenchido para levantamento do dorsal!

