
REGULAMENTO

Prova designada Trail Urbano Muralhas Monção ( TUMM ), sendo este ano a sua quarta 
edição, e dividido em 5 versões ( trail urbano 15, 12 e 9 km e caminhada 9 e 12 km ).

1 - Condição Física

É necessário ter a condição �sica adequada às caracterís�ca desta prova, que junta corrida em 
terreno plano, subidas e descidas, zonas com escadas e partes em terra ba�da e relva.
É aconselhável beber nos abastecimentos e no final da prova, assim como alimentar-se 
convenientemente antes e depois da prova. A idade mínima é de 18 anos e máxima 75 anos.
É recomendável o uso de calçado e roupa adequada á prova.
A organização não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer durante o 
decurso da prova com os atletas par�cipantes, assim como negligência, roubo dos objectos e 
valores de cada par�cipante. Os mesmos serão responsáveis de todas as acções susce�veis de 
produzir danos materiais, morais ou de saúde a si mesmos e/ou a terceiros.

O ato de inscrição pressupõe a total aceitação das regras estabelecidas no regulamento.

2 - Organização

O TUMM é organizado por Alexandre Rodrigues com apoio da Câmara Municipal de Monção

3 - Programa

A prova tem inicio no dia 30 de Setembro de 2018 às 10:00 horas, percorrendo as muralhas de 
Monção numa distancia  máxima de 15 quilómetros. Tem inicio e fim junto ao Parque das 
Caldas em local a assinalar no website com mais detalhe em mapa. 

A duração máxima para esta prova é de 3 horas.



4 - Inscrições

As inscrições abrem a dia 21 de Agosto de 2018 e encerram a 23 de Setembro de 2018.

Limite de inscrições:

Corrida - 600 par�cipantes
Caminhada - 400 par�cipantes

As inscrições serão feitas nos locais e na plataforma online criada para o efeito. 
As inscrições só ficam efec�vadas após o pagamento da inscrição. Tendo o pagamento que 
ser efectuado no maximo até 5 dias após a inscrição. Caso contrário serão anulados, para 
efeito de contagem de vagas.
A inscrição será aceite por ordem de chegada.
A veracidade dos dados fornecidos para a inscrição são da responsabilidade do par�cipante.
O acto de inscrição pressupõe a total aceitação das regras aqui estabelecidas.
A organização não se vê no direito de devolver o dinheiro da inscrição dos atletas já 
confirmados e que não vão comparecer no dia da prova. O dorsal é pessoal e intransmissível.

5 - Taxas de Inscrição

O valor da inscrição é de:

Entre dia 21 de Agosto e dia 23 de Setembro:

Trail 15km  -   14.00 €

Trail 12km  -   13.00 €

Trail 9km    -   13.00€ 

Caminhada 12km  -   10.00€

Caminhada 9km  -   10.00€

O valor da inscrição inclui, dorsal, t-shirt técnica alusiva à prova, abastecimentos a meio e no 
fim da prova, duche, seguros, e medalha de finalista para todos os que terminarem as provas de 
15, 12 e 9 km. Não existe medalha para a caminhada.

Nota: Após confirmação da inscrição, não é possível a devolução do valor da inscrição, existe 
apenas possibilidade de alterar a inscrição.



6 - Alteração de Inscrição 

Na impossibilidade de poderem comparecer à prova, os atletas com inscrição confirmada

poderão ceder o seu dorsal a outro atleta (alteração dos dados de inscrição), mediante o 
pagamento de uma taxa no valor de 5,00€ (cinco euros).
Os pedidos de alteração deverão ser feitos no máximo até 17 de Setembro, enviando um 
email para: trailurbanomuralhasmoncao@gmail.com

Caso um par�cipante opte por par�cipar numa distância diferente daquela em que se 
inscreveu inicialmente (p. e., um atleta que inicialmente se inscreva na distância de 9Kms e 
que depois opte por par�cipar na distância de 12Kms), poderá também solicitar a alteração 
de inscrição. Nestes casos, o par�cipante deverá pagar também a diferença do valor da 
inscrição, à data em que é feito o pedido, caso a troca seja por uma distância superior. No 
caso de o par�cipante pretender trocar por uma distância inferior, não haverá lugar ao 
reembolso de valores pagos anteriormente.

NOTA: a cedência de dorsal (inscrição) a outro par�cipante, sem o conhecimento da 
organização, implicará a desclassificação e impedimento de par�cipação no evento.

7 - Marcações e Controles

O percurso estará marcado com fitas balizadoras, setas e marcações no chão, sendo obrigatória 
a passagem pelos postos de controlo. A falha de qualquer posto de controlo implica a 
desclassificação do atleta. 

8 - Tempo Limite

Os par�cipantes na prova Trail Urbano Muralhas Monção nas provas de 15, 12, 9km e 
caminhada deverão fazer o percurso no tempo máximo de 3 horas.

Haverá barreiras horárias em 2 ponto para o trail de 15km e 1 ponto no trail de 12 e 9km e 
caminhada de 12 e 9km. As barreiras horárias foram calculadas para permi�r que os 
par�cipantes alcancem a linha da meta no tempo limite de 3 horas, contabilizando já as 
possíveis paragens (abastecimentos, descanso, etc.).
Para serem autorizados a con�nuar em prova, os atletas devem chegar e sair do Posto de 
Abastecimento/Controlo antes do seu encerramento, caso contrário serão impedidos de 
prosseguir e, consequentemente, desclassificados.
Qualquer par�cipante excluído da prova e que deseje con�nuar, só poderá fazê-lo entregando 
o seu dorsal, prosseguindo depois por sua inteira responsabilidade e em completa autonomia.

Barreira Horária:

Ponto 1 ( 15km) - km5 - tempo limite 1h

Ponto 2 (12km/9km) - km8.5 - tempo limite 1h:45min

Ponto 2 (caminhada 12km/9km) - km8.5 - tempo limite 2h:15min

mailto:trailurbanomuralhasvalenca@gmail.com


9 - Abastecimentos

O TUMM dependendo da prova, terá 2 ou 3 postos de abastecimentos intermédios apenas de 
líquidos. Mais 1 ponto de abastecimento no final da prova com sólidos e líquidos.

Prova 15km - 4 postos - km 6, km 9.5, km12.5 e no final da prova
Prova 12km - 3 postos - km6 e km 9.5 e no final da prova

Prova 9km e caminhada 9km - 3 postos - km3 e km 6.5 e no final da prova

Prova caminhada 12km - 3 postos - km3, km 6.5, km 9.5 e no final da prova

10 - Escalões

No TUMM serão considerados os seguintes escalões:
MSEN/FSEN - (18-39anos)
Veterano - (40-75anos)
Não existe a atribuição de prémios colec�vos.

11 - Prémios

A cerimónia de entrega de prémios será feita pouco depois que hajam podiuns completos, para 
uma melhor fluidez dos atletas e seu regresso a casa.
Os prémios serão entregues da seguinte forma:
Masculino geral  - 1°, 2° e 3° posição
Femenino geral - 1°, 2° e 3° posição
Masculino por escalão - 1°, 2° e 3° posição
Feminino por escalão - 1°, 2° e 3° posição
Haverá uma recordação para todos os que terminarem as provas.

12 - Desclassificações

Ficará desclassificado todo atleta que:
Não cumpra o presente regulamento;
Não complete a totalidade do percurso;
Deteriore ou suje o percurso;
Não leve consigo o número bem visível;
Ignore as indicações da organização;
Tenha alguma conduta an�-despor�va.

13 - Secretariado

O secretariado funcionará na Casa do Curro no dia 29 de Setembro, entre as 11:00h e as 13:00h 
e entre as 14:00h e as 16:00h. 
E no dia 30 de Setembro, no local da prova entre as 08:45h e as 09:45 h.

Para o levantamento do dorsal, terá de mostrar um documento de iden�ficação fornecido 
anteriormente aquando a inscrição.



14 - Direitos de Imagem

O par�cipante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e 
incondicional, dos direitos de u�lização da sua imagem captada nas filmagens que terão 
lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em vídeos promocionais ao evento, 
publicação de fotografias e qualquer publicação que a organização fizer sobre o evento.

15 - Diversos

A organização reserva-se no direito a realizar as alterações que considere necessárias 
dependendo das diferentes condições meteorológicas, assim como a suspensão da prova, caso 
seja necessário.

16 - Riscos

A prova será em sistema de Open-Road, ou seja, o atleta é responsável pelo atravessamento de 
estradas. 

O par�cipante assume, por livre e espontânea vontade, os riscos e suas consequências 
decorrentes da par�cipação na prova, sejam eles danos morais, �sicos, materiais ou de 
qualquer natureza. Fica a Organização, bem como qualquer dos envolvidos na organização 
do evento, isentos de responsabilidade. A inscrição nas provas implicará total aceitação do 
presente Regulamento. 

Os par�cipantes ficam obrigados a auxiliar os acidentados e a respeitar as regras de viação nas 
estradas e cruzamentos que o percurso passar.

Informação sobre passagem de locais com tráfego rodoviário:

O tráfego rodoviário será interrompido na entrada da Muralha de Monção. Todas as restantes 
passagens no interior da muralha terão pessoal da organização e/ou agentes da Guarda 
Nacional Republicana não exis�ndo no entanto interrupção de trânsito, pelo que deverão ser 
tomadas precauções adicionais no seu atravessamento, obedecendo às regras de trânsito, 
nomeadamente ao n.º 1 do A.º 101.º do Código da Estrada (na sua atual redação, Lei 7/2013 de 
3 de setembro).

17 - Apoio e Emergência

Haverá equipas de apoio, socorro e emergência, dos Bombeiros Voluntários de Monção, para 
prestar os cuidados aos par�cipantes que deles necessitem.
No dorsal do atleta estarão indicados três números de telefone (Bombeiros, GNR e
Organização) a serem usados em caso de necessidade.



18 - Protestos

Os protestos de qualquer natureza devem ser subme�dos à Organização até 1 hora após a 
conclusão da prova por parte do reclamante. Os protestos devem ser subme�dos por 
escrito e assinados pelo próprio. O protesto será devidamente analisado com vista a 
eventual inves�gação.

19 - Respeito pela Natureza

O atleta é responsável pelo transporte dos invólucros e outro lixo não natural, provenientes 
de Geles, Barras, etc., no seu próprio Camelbak ou Cinto, depositá-lo no abastecimento mais 
próximo ou transportá-lo até á Meta.

O não cumprimento da regra anterior dará direito à desclassificação do atleta.

Não é permi�do destruir ou alterar propositadamente qualquer elemento natural 
(plantações, muros, sinalé�ca, marcações, etc.) ao longo do percurso.

20 - Casos Omissos

Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela comissão organizadora de forma 
soberana, de cujas decisões não haverá recurso. O presente regulamento será alvo de 
actualizações sempre que se julgue necessário.
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