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II TRAIL ROTA DOS BESOUROS 

O 2º Trail Rota dos Besouros vai realizar-se no próximo dia 23 de Junho de 2018 pelas 

16h30, com partida e chegada no largo da Gesteira em Sepins - Cantanhede. 

Organização compete à associação sem fins lucrativos ROTA DOS BESOUROS 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL. 

 

EVENTO: 
É composto por uma 2 percursos cronometrados e 1 percurso de caminhada não 

cronometrado, devidamente assinalados com marcações próprias em toda a sua extensão: 

 Trail Longo  ~24km com cronometragem e  classificações, 

 Trail Curto  ~12km com cronometragem e  classificações, 

 Caminhada      ~10km sem cronometragem e sem classificações 

INSCRIÇÕES: 

 Todas as inscrições terão que ser efetuadas obrigatoriamente na página do evento em 

www.besouros.com 

 Trail, as inscrições terão preço geral de 10€, caminhada preço de 8€ e encerram a 21 

de Junho de 2018. 

 A transferência será efetuada para o IBAN:  PT50 0045 3400 4028 5157 4732 5 

pertencente a ROTA DOS BESOUROS ASSOCIAÇÃO DESP E CULTURAL. 

 É obrigatório o envio do comprovativo para o mail  trail@besouros.com com 

identificação do(s) atleta(s) correspondente(s) até á data limite das inscrições, 21 

de Junho de 2018. 

 Caso seja pretendia fatura-recibo, a mesma deverá ser solicitada juntamente com o 

comprovativo com indicação do respetivo NIF.  

 Cada inscrito confirmado, tem direito a dorsal, Seguro AP, abastecimento de percurso 

e reforço no final que inclui 1 bifana e 1 bebida (cerveja ou sumos). 

 A inscrição na caminhada será feita da mesma forma, escolhendo no formulário a 

opção Caminhada. Relativamente ao ponto anterior, a inscrição na Caminhada não 

dará direito a seguro AP. 

 

PERCURSO: 
A prova será realizada em percurso de terra, pinhal e vinhas, de baixo/médio grau de 

dificuldade, acessível a qualquer participante. 

 

ESCALÕES: 
- Os concorrentes á prova, distribuir-se-ão pelos escalões masculinos e femininos a 

contar a idade ao dia da prova ( aplicável sempre que se verifique a participação de 

pelo menos 3 atletas por escalão): 

 Masculinos 

 Juniores - MJun dos 15 aos 18 anos 

 Seniores - MSen dos 19 aos 39 anos 

 Veteranos - M40 dos 40 aos 49 anos 

 Veteranos - M50 dos 50 aos 59 anos 
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 Veteranos - M60 dos 60 anos em diante 

 Femininos 

 Juniores - FJun dos 15 aos 18 anos 

 Seniores - FSen dos 19 aos 39 anos 

 Veteranos - F40 dos 40 aos 49 anos 

 Veteranos - F50 dos 50 aos 59 anos 

 Veteranos - F60 dos 60 anos em diante 

A introdução da Data de Nascimento é da responsabilidade do próprio atleta, que a fornece 

à organização no ato da inscrição. A organização reserva o direito de não atribuir 

classificação ou desclassificar os atletas que não façam prova da sua data de nascimento, 

quando solicitados pela Organização para o efeito. 

 

SECRETARIADO 

 Dia 23 de Junho no local de concentração a partir das 13.00 horas;  

CLASSIFICAÇÕES: 
- A corrida terá classificações individuais no geral masculinas e femininas e respetivos 

escalões; 

- A caminhada não terá cronometragem nem classificação. 

- Todas as Informações sobre classificações estarão disponíveis na página do evento. 

 

PRÉMIOS: 
- Haverá prémio para os 3 primeiros atletas masculino e feminino na geral; 

- Haverá prémios por escalões; 

-Haverá 1 Leitão assado para a equipa mais numerosa do evento (trail e mini trail), com um 

mínimo de 10 atletas. 
 

 


