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Regulamento Rapozinhos 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

“As melhores e mais belas coisas na vida não podem 

ser vistas nem tocadas, devem ser sentidas com o 

coração.” 

Hellen Keller 
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Nota introdutória 
 

Com o objetivo de promover a prática desportiva, o contacto com a natureza e sensibilizar os mais novos 
para do Trail Running, o Montanha Clube através da Secção de Trail Running irá organizar no dia 7 de março 
de 2020 (sábado) a prova designada Rapozinhos integrada na edição de 2020 do Louzantrail. 

A prática desportiva apresenta benefícios reconhecidos, nas mais diversas vertentes do desenvolvimento, 
pelo que esperamos contribuir para que as crianças e jovens adquiram hábitos e estilos de vida saudáveis 
em perfeita harmonia e respeito pela natureza. Este evento tem o apoio institucional e logístico do Município 
da Lousã e União das Juntas de Freguesia de Lousã e Vilarinho. 
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1. Condições de Participação 

 

1.1 Idade participação 

 

A Idade de participação nos Raposinhos é dos 6 aos 14 anos. 

 

1.2 Inscrições  

 

As inscrições devem ser feitas até ao dia 22 de fevereiro de 2020, através do site louzantrail.com em 

formulário próprio. 

Qualquer alteração da inscrição, deve ser realizada até à data limite de 22 de fevereiro de 2020.  

As 4 provas estão limitadas a 20 participante por cada. 

Os atletas poderão inscrever-se a título individual ou representando clubes. 

O preenchimento e envio para a organização do formulário de inscrição na prova correspondem a uma 
declaração de aptidão física e psicológica por parte do atleta e do seu encarregado de educação. 

 

1.3 Colocação de dorsal 

 

O número do atleta é pessoal e intransmissível e devera ser colocado na frente do corpo, a altura do peito 
e sempre visível. 

 

1.4 Regras de Conduta desportiva 

 

O atleta durante toda a prova deverá adoptar um comportamento digno, abstendo-se nomeadamente de 
fazer recurso a linguagem ofensiva, agressões verbais ou físicas. 

 

Caso se verifiquem as infracções anteriormente descritas, estas serão alvo de penalização, a saber: 

• Advertência; 
• Desqualificação; 
• Expulsão e consequente proibição de inscrição em eventos posteriores (por um período de dois 

anos); 
• Caso a linguagem ofensiva seja efectuada em redes sociais, blogs ou páginas do LOUZANTRAIL ou 

conexas será punido com a proibição de inscrição no evento e eventos posteriores organizados 
pela secção de Trail Running do Montanha Clube (pelo período mínimo de dois anos). 

 

1.5 Comunicação/contacto com a organização 

 

Qualquer contacto com a organização devera ser efetuado pelo formulário de contacto existente na página 
http://www.louzantrail.com ou através do email: info@louzantrail.com; 

 

2. Prova  

 

2.1 Apresentação das provas / Organização 

http://www.louzantrail.com/
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Montanha Clube, Secção de Trail Running, é a entidade organizadora dos Rapozinhos, que decorrera no dia 
7 de março de 2020 na Vila da Lousã, independentemente das condições climatéricas do dia, desde que a 
organização entenda que não ofereçam riscos aos participantes. 

 

A organização acompanha em permanência a evolução das condições climatéricas podendo 
suspender/anular a prova a qualquer momento. 

 

Os Raposinhos será constituída por 4 provas: 

 

Benjamins A – Distância, Idade e horários 

 

Terá início as 16h00m do dia 7 de março, tendo um percurso de 500mts e destina a jovens nascidos nos 
anos de 2011 a 2013. 

 

Benjamins B – Distância, Idade e horários 

 

Terá início as 16h10m do dia 7 de março, tendo um percurso de 1000mts e destina a jovens nascidos nos 
anos de 2009 e 2010. 

 

Infantis – Distância, Idade e horários 

 

Terá início as 16h20m do dia 7 de março, tendo um percurso de 1500mts e destina a jovens nascidos nos 
anos de 2007 e 2008. 

 

Iniciados – Distância, Idade e horários 

 

Terá início as 16h30m do dia 7 de março, tendo um percurso de 2000mts e destina a jovens nascidos nos 
anos de 2005 e 2006. 

 

2.2 Programa / Horário 

 

7 DE MARÇO DE 2020 – Sábado 

 

Local: Parque Municipal de Exposições da Lousã – Rua General Humberto Delgado; 

14:00 – Abertura do secretariado aos atletas; 

15:45 – Concentração junto ao Balção de Informações; 

16:00 – Benjamins A; 

16:10 - Benjamins B; 

16:20 – Infantis; 

16:30 – Iniciados; 
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2.3 Descrição dos percursos 

 

Os percursos dos Raposinhos serão totalmente balizados com fita sinalizadora. 

 

2.4 Metodologia de controlo de tempos 

 

Com o intuito da promoção e da motivação dos jovens para a prática desportiva não será usado nenhum 
sistema de cronometragem nem de classificação. 

 

2.5 Abastecimento 

 

No final da prova haverá um lanche para todos os participantes. 

  

2.6 Responsabilidades perante o atleta 

 

O participante assume, por livre e espontânea vontade os riscos e suas consequências decorrentes da 
participação na prova, sejam eles danos morais, físicos, materiais ou de qualquer natureza. 

Os atletas inscritos nos Raposinhos aceitam participar voluntariamente e sob a responsabilidade dos seus 
encarregados de educação na competição. Por conseguinte concordam em não reclamar ou exigir a 
organização, 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, da dos seus colaboradores e participantes. 

 

A inscrição nas provas implicara a total aceitação do presente regulamento. 

 

2.7 Seguro Desportivo 

 

A organização contratualiza os seguros obrigatórios por lei (acidentes pessoais e de Responsabilidade civil) 
conforme o Decreto-Lei no 10/2009 de 12 de janeiro, para este tipo de prova, estando o seu premio incluído 
no valor da inscrição. O pagamento da franquia do seguro, em caso de acidente, é da exclusiva 
responsabilidade dos atletas. 

 

Qualquer acidente ou incidente, que ocorra durante o decorrer do percurso é da responsabilidade dos 
participantes, em tudo que exceder o risco coberto pelo seguro. 

A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento em tempo oportuno 
para ativar o seguro. 

 

2.8 Suspensão e/ou anulação das provas 

 

Caso as condições climatéricas e/ou ambientais se verifiquem extremas (ex.: incendio florestal, 
tempestades, ciclones, etc.) a partida pode ser atrasada no 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, etc. 
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Poderá também suspender, reduzir ou neutralizar as provas, os fatores mencionados anteriormente. 

Em qualquer das situações descritas não haverá em caso algum direito a reembolso. 

 

3. Lembranças 

 

3.1 Lembranças 

 

Cada participante receberá uma t-shirt e medalha alusiva ao evento. 

 

4. Cedência de Imagem e Tratamento de Dados 

 

3.2 Cedência de Imagem 

 

Os participantes do LOUZANTRAIL cedem integral e gratuitamente à Organização 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: 

a) Divulgação na página eletrónica do evento (site); 
b) Divulgação nas redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, outros); 
c) Exposição em formato físico ou digital (exposições, outros); 
d) 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. 

De acordo com o nº 3 do artigo 7º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 27 de abril de 2016, o titular dos dados poderá retirar o seu consentimento, por escrito, a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento efetuado até essa data. 

 

3.3 Tratamento de Dados 

 

Os participantes confirmar o seu consentimento para que a Organização proceda 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 a que os participantes possam integrar as diversas competições. 

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. 
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5. Informação 

 

4.1 Eco-Responsabilidade 

 

Não abandonar lixo na natureza, utilizar os contentores para os depositar, respeitar a flora e a fauna, seguir 
estritamente o percurso balizado sem utilizar atalhos.  

A organização utilizará sempre que seja possível material reutilizável ou reciclável e procederá à recolha 
seletiva.  

A limpeza do percurso iniciar-se-á imediatamente após a passagem do último corredor.  

A comunicação sobre papel estará reduzida ao mínimo, privilegiando o suporte eletrónico.     

 

4.2 Casos Omissos 

 

O preenchimento e envio da Ficha de Inscrição para as provas do LOUZANTRAIL implicam que o atleta que 
se inscreve, tome conhecimento e aceite sem quaisquer reservas o presente Regulamento. 

Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pelo Júri de Prova, de cujas decisões não haverá 
recurso. 

 

4.3 Reclamações 

 

Para efectuar uma reclamação, por qualquer acção verificada durante o decorrer do LOUZANTRAIL, deverá 
ser feita por escrito e entregue à organização no próprio dia do evento. A reclamação será analisada e 
proferida uma decisão em 3 dias úteis da qual não será passível de reclamação 

 

*Regulamento sujeito a alterações que serão, caso as haja, informadas atempadamente. 

 

 


