Nota Introdutória:
A Associação de Atletismo do Algarve em parceria com a ATR - Algarve Trail Running,
pretendem levar a efeito no dia 6 de Agosto de 2022 às 18:00, durante o horário de entrega
dos dorsais do UTRP 2022 (16:00-20:00), a primeira abordagem na Região do Trail para jovens,
dos escalões jovens compreendidos e reconhecidos pela FPA.
A modalidade do Trail Running – Corrida em trilhos – tem vindo a notar um forte crescimento
de norte a sul do país durante os últimos cinco anos. No entanto, esse crescimento não se tem
feito acompanhar entre o público mais jovem. É nesse âmbito que se insere esta iniciativa,
cujo principal objectivo consiste em fomentar a iniciação do Trail Running entre o público mais
jovem, de forma a envergar por uma estratégia de formação, capacitação e profissionalização
da modalidade.
A criação de talento e cultura pelos princípios do trail running, como por exemplo a entreajuda
e preservação do meio abiente, deve ser acompanhada e lapidada desde tenra idade e nesse
âmbito, a parceria entre a Associação de Atletismo do Algarve e a Algarve Trail Running, que
pretende dar os primeiros passos na região Algarvia, de forma a seguir uma tendência já
verificada nos países que dominam a modalidade de Trail Running (França e Espanha).
1. ENQUADRAMENTO
O KIDS UTRP realizar-se-á no dia a 6 de agosto de 2022, no recinto desportivo de Salir,
concelho de Loulé, numa coorganização da Associação de Atletismo do Algarve e a
equipa filiada e organizadora do Ultra Trilhos Rocha da Pena - UTRP, ATR - Algarve Trail
Running, com o apoio da Camara Municipal de Loulé, das Juntas de freguesia de Salir,
Alte e da União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim e Clube Desportivo Faro XXI.
A atividade para os escalões de Benjamins A (6, 7, 8 e 9 anos) e B (10 e 11 anos), será
realizada no recinto desportivo de Salir, na qual serão sujeitos as várias tarefas de
habilidades motoras e superação de obstáculos, experienciando um desafio diferente
das atividades de corrida habituais.
Para o escalão infantil (SUB 14), os atletas vão percorrer um circuito numa distância de
2400 metros, no qual os participantes terão contacto com o ambiente típico de Trail
Running, com uma proporção do percurso a ser realizado em trilho.
Para o escalão de iniciado (SUB 16), os atletas vão percorrer um circuito numa
distância de 3200 metros, no qual os participantes terão contacto com o ambiente
típico de Trail Running, com um segmento do percurso a ser realizado em trilho.
Nas zonas de atravessamento de vias com tráfego rodoviário, serão vigiadas por
colaboradores da organização de forma a prestar o auxílio aos atletas para realizarem
o percurso em segurança.

2. PARTICIPAÇÃO
Os participantes devem fazer-se acompanhar de um adulto e levar consigo um
documento de Identificação (B.I. / C.C.) com autorização do encarregado de educação
para a sua participação na prova (preencher no local do evento meia hora antes do
horário de partida do referido escalão).
Cada atleta até aos 11 anos deve ter o acompanhamento de um adulto durante a
atividade.
Escalões:
HORA

Escalão

Anos

Género

Distância/ Tempo

18:00h

Sub10

2012, 2013, 2014,
2015 e 2016

Fem/Masc

6´

18:15h

Sub12

2010 e 2011

Fem/Masc

8´

-

Sub14

2008 e 2009

Fem/Masc

2400m

2

Sub16

2006 e 2007

Fem/Masc

3200m

3

18:45h

Nº Voltas
-

3. PROGRAMA
Dia: 6 de Agosto de 2022
Local: Recinto Desportivo de Salir
Inicio: 18:00h – Benjamins A + B (Sub10 e Sub12)
18:45h – Infantil/ Iniciado / Juvenil (Sub 14 e Sub16)
4. PERCURSO
SUB10/ SUB 12 – Circuito fechado no interior do recinto desportivo de Salir, com varias
tarefas motoras e desafios.
SUB14/SUB 16 – Circuito controlado em ambiente de trail running. Todo o percurso
estará balizado com fitas, bandeiras, setas e marcações.
Todos os atletas deverão passar nos postos de controlo (2). A não passagem pelos
postos de controlo implica a desclassificação.
5. REFRESCAMENTO
Serão disponibilizados líquidos (água) aos atletas no final da atividade.
6. INSCRIÇÕES
As inscrições irão decorrer através do formulário disponível no site
www.aaalgarve.org, podendo também ser efetuadas no local.
7. PRÉMIOS
Todos os atletas terão direito a medalha PARTICIPANTE.

Para os escalões de competição (SUB14/SUB 16) haverá classificação e premiação para
os três primeiros classificados de cada escalão/ género.

8. PENALIZAÇÕES
O espirito da atividade deverá ter atenção ao objetivo principal (demonstração do
TRAIL para os escalões jovens) e o espirito de entreajuda, regras de segurança e
preservação do meio ambiente.
A organização baseada nos objetivos propostos da atividade, tem poderes para
penalizar e/ou desclassificar qualquer atleta que desrespeite as indicações e perturbe
o normal funcionamento da atividade.
9. SEGURO
A Organização subscreve um Seguro de Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais
de acordo com a lei em vigor durante a vigência do evento. Em caso de acidente, o
participante deverá, em primeiro lugar, contactar a Organização, a qual providenciará
o melhor encaminhamento.
10. RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da participação na atividade pertence aos encarregados de
educação/ responsáveis dos participantes. A organização declina toda a
responsabilidade dos danos que os participantes possam sofrer durante a
prova, quer sejam provocados pelos próprios ou por terceiros, desde que não
resulte de responsabilidade da organização do evento.
11. DIREITOS DE IMAGEM

A organização da prova, respectivos patrocinadores e as entidades que
colaboram na organização deste evento desportivo reservam-se os direitos de
utilizarem livremente em todos os países e sob todas as formas, a participação
dos concorrentes, assim como os resultados por eles obtidos.
A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização do
evento e/ou por elementos da comunicação social para posterior divulgação ou
aproveitamento publicitário.
A aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o
participante autoriza utilizar a sua imagem para a difusão da prova em todas as
suas formas de comunicação (rádio, imprensa escrita, vídeo, fotografia,
cartazes, meios de comunicação social, etc.) e que estas possam ser utilizadas
de forma intemporal em qualquer ação publicitária, com o único fim de
promoção e divulgação do evento. Cede também todos os direitos à sua

exploração comercial e publicitária que considere oportuno executar, sem
direito, por parte do atleta, a receber qualquer compensação económica.

12. CASOS OMISSOS

A organização reserva o direito de alteração do regulamento em benefício do
bom funcionamento do UTRP – Ultra Trilhos Rocha da Pena – Trail Kids, sendo
os atletas avisados de tal alteração no site (www.utrp.pt) e/ou na página do
facebook do evento (www.facebook.com/utrp.pt) ou, nos casos que assim se
justifique, no próprio dia do mesmo.
Por motivos de segurança, incêndio ou qualquer outro motivo de força maior, a
organização reserva-se o direito de modificar o traçado ou a distância a ser
percorrida.
A organização decidirá sobre todos os assuntos relacionados com o evento e
que não foram objecto de regulamentação ou sobre más interpretações do
presente regulamento. Das decisões da organização não caberá recurso.

Faro, 28 de Julho de 2022
A organização:

Associação de Atletismo do Algarve e ATR – Associação Algarve Trail Running

