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NOTA
A leitura deste guia não dispensa a leitura atenta do regulamento da prova em:
www.utrp.pt

#01. INTRODUÇÃO
O UTRP – Ultra Trilhos Rocha da Pena é um evento desportivo de caráter
lúdico e competitivo que tem por objetivo divulgar e promover não só a
prática desportiva, em especial na modalidade de trail running, mas também os
territórios onde decorre o evento.
O UTRP – Ultra Trilhos Rocha da Pena desenvolve-se por zonas de
extrema beleza natural e vasto património cultural e ambiental,
nomeadamente na Área Protegida Local da Rocha da Pena, que dá o nome ao
evento.
Os percursos do UTRP atravessam o território do aspirante Geoparque
Algarvensis (www.geoparquealgarvensis.pt) Loulé-Silves-Albufeira que
pretende valorizar e promover todo um território e o património local e
regional a nível internacional, contribuindo em particular para o estudo e a
preservação do património geológico e cultural existente. É nesta estratégia
para uma maior coesão social e territorial dos concelhos de Loulé, Silves e
Albufeira que estão previstas um conjunto de políticas e iniciativas de
educação e sensibilização ambiental e de atividades de geoturismo, onde
também se integra o UTRP – Ultra Trilhos Rocha da Pena.
O UTRP – Ultra Trilhos Rocha da Pena integra o Circuito Nacional de
Ultra Trail, o Circuito Nacional de Trail e o Circuito Nacional de Trail
Sprint. O percurso de trail longo é ainda uma prova do Circuito Regional
de Trail do Algarve (CRTALG) da Associação de Atletismo do Algarve.
Todas as provas atribuem pontuação ITRA.
O UTRP – Ultra Trilhos Rocha da Pena é organizado pela ATR –
Associação Algarve Trail Running – com o apoio da AAAlgarve, da ACS Associação Cultural de Salir, e com o apoio institucional da Câmara Municipal
de Loulé, da Junta de Freguesia de Salir, da União de Freguesias de Querença,
Tôr e Benafim e da Junta de Freguesia de Alte.
Esta 8ª edição do UTRP – Ultra Trilhos Rocha da Pena realiza-se no dia 7 de
agosto quando são expectáveis sensações térmicas na ordem dos 40ºC,
sendo este um dos maiores desafios que os atletas se propõem a ultrapassar.
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#2. PROGRAMA

SÁBADO – 6 de AGOSTO (August 6th)

Localização

Abertura do secretariado / Entrega de
Dorsais

16:00 – 20:00

Complexo Desportivo de
Salir

Trail Kids

18:00 - 20:00

Complexo Desportivo de
Salir

DOMINGO – 7 de AGOSTO (August 7th)

Localização

Abertura do secretariado

06:00

Complexo Desportivo de
Salir

UTRP 49km – Início do controlo 0

06:30

Complexo Desportivo de
Salir

UTRP 49km – Partida

07:00

Complexo Desportivo de
Salir

TLRP 25km – Início do controlo 0

07:30

Quinta do Freixo

TLRP 25km – Inícios das partidas

08:00

Quinta do Freixo

TCRP 16km – Início controlo 0

08:15

Quinta do Freixo

TCRP 16km – Início das partidas

08:45

Quinta do Freixo

Cerimónia de Entrega dos Prémios

Complexo Desportivo de
Salir

16km

12:00

25km

13:00

49 km

14:30

TCRP 16km - Tempo limite
TLRP 25km - Tempo limite

13:45
14:00

Complexo Desportivo de
Salir

UTRP 49km – Tempo limite

17:00

Complexo Desportivo de
Salir

Encerramento do Evento

18:00

Complexo Desportivo de
Salir

Pedimos atenção para a antecipação da Partida do Trail Curto para às 08h45!
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#03. ESTACIONAMENTO
Devido a obras próximas do complexo desportivo de Salir o número de
lugares disponíveis para viaturas é limitado. Sugerimos o estacionamento ao
longo da EN124 ou na vila de Salir nos locais indicados no seguinte mapa

#04. LEVANTAMENTO DE DORSAL E INSTALAÇÕES
O secretariado decorre dentro do Complexo Desportivo de Salir (Salir Arena 37°14'45.0"N 8°02'58.5"W) com os seguintes horários:
Dia 6 de Agosto: das 16h00 às 20h00
Dia 7 de Agosto: das 06h00 às 7h00
O dorsal deverá ser levantado pelo próprio atleta, caso não seja possível outra
pessoa poderá levantar o dorsal mas deverá ser entregue uma declaração
disponível AQUI. Não será possível proceder a alterações de distância ou
nomes de participantes.
Durante o dia 6 de Agosto entre as 14h00 e as 20h00 as piscinas poderão ser
utilizadas mediante o pagamento de 2€. Quem estiver a participar nas
actividades do Trail Kids tem entrada gratuita com a apresentação da pulseira
de inscrição.
No domingo as piscinas encontram-se abertas gratuitamente para atletas
(depois de tomarem banho) e acompanhantes.

#05. PERNOITA EM PISO DURO
Para os atletas que vêm de locais mais distantes, será disponibilizado o ginásio
da Escola Básica Prof. Sebastião Teixeira (Localização). O Pavilhão irá estar
disponível de sábado dia 6 às 16h00 até domingo dia 7 às 16h00.

#06. TRANSPORTES PARA A PARTIDA
As partidas do Trail Curto (16k) e Trail Longo (25k) serão na Quinta do
Freixo. Como tal, será disponibilizado transporte de autocarro desde o
complexo desportivo de Salir até o local partida das respectivas provas, na
Quinta do Freixo ( https://goo.gl/maps/3QVRPBKo4GS4gHQ4A).
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Os atletas que pretendam usufruir deste transporte apenas necessitam de
comparecer nos horários marcados para as respetivas distâncias:
Horários autocarros Trail Longo: Partida 07:10
Horários autocarros Trail Curto: Partida 07:40
Recordamos que de acordo com a atual legislação em vigor, o uso de
máscara é obrigatório nos transportes públicos.
Após a partida dos autocarros, a organização não garante o transporte dos
atletas, tendo de chegar à partida pelos seus próprios meios.

#07. MARCAÇÕES DO PERCURSO
Todas as fitas de marcação encontram-se do lado direito do percurso.
Se encontrar fitas do lado esquerdo, circula em sentido contrário ao da prova.
Para além das fitas encontrará setas de marcações direcionais nos cruzamentos
e marcações com cal no chão.
Apesar de existirem voluntários em várias partes do percurso, o trânsito não
estará cortado e os atletas deverão sempre respeitar o código de estrada e ter
atenção redobrada no atravessamento das vias.
Recomendamos que levem no gps o track do percurso disponível em
www.utrp.pt/provas

#08. MATERIAL OBRIGATÓRIO E RECOMENDADO
O UTRP rege-se em todas as distâncias pelo princípio da semi-autonomia em
que os atletas deverão ser autónomos entre dois postos de abastecimento
(PA).
Como medida de segurança pessoal, cada atleta deverá ter em atenção ao
material recomendado (R) pela organização, devendo transportar consigo ao
longo de toda prova o material obrigatório (O).
O material será verificado no controlo zero e poderá ser poderá ser verificado
noutros locais do percurso.
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ATENÇÃO, sem o material obrigatório o atleta não pode iniciar a prova.
MATERIAL

O

Dorsal visível

X

Recipiente mínimo 1000ml

X

R

Recipiente para consumo - não há copos nos PA’s

X

Apito

X

Telemóvel com bateria carregada

X

Reservas alimentares

X

Manta térmica

X

Chapéu Buff

X

Protetor solar

X

#09. POSTOS DE ABASTECIMENTO (PA)
Os PA 1, 2 e 3 são exclusivos da distância Ultra 49km e o PA4 é comum ao
Trail Longo 25km e Ultra 49km. O PA5 é comum a todas as provas.
Nos PA’s podem encontrar os seguintes alimentos:
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Existe uma Refeição Final para todos os atletas – Bifana e Bebida.
Haverá pontos de água para os atletas se refrescarem ao longo do percurso. Se
estiver muito calor irão ser providenciados postos de abastecimento de
líquidos extra em locais estratégicos e adequados!
Façam uma boa gestão da água, esta será uma grande (se não a principal)
dificuldade da prova. Os postos estão separados de forma a potenciar essa
dificuldade.
Os atletas do UTRP podem adquirir com 10% de desconto produtos em
www.suplementos 24.com utilizando o código “UTRP2022”.

#10. LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO E
LOCAIS DE PASSAGEM
Trail Ultra
PA

Local

Dist acum (km)

D+ acum (km)

PA1

Benafim

9

200

PA2

Alte

16

326

PA3

Qta Freixo1

24

660

PA4

Qta Freixo 2

35

1100

PA5

Moínhos

42

1440

Meta

Salir

49

1800

PA

Local

Dist acum (km)

D+ acum (km)

PA4

Qta Freixo 2

11

440

PA5

Moínhos

18

780

Meta

Salir

25

1140

PA

Local

Dist acum (km)

D+ acum (km)

PA5

Moínhos

8.5

400

Meta

Salir

16

760

Trail Longo

Trail Curto
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#11. EMERGÊNCIA / DESISTÊNCIA
Em situações de emergência, o atleta deverá contactar de imediato a
organização pelo telefone impresso no dorsal. Caso não seja possível, deverá
contactar o 112. Caso estejam num local sem rede aguardem por outro atleta
que passará a mensagem à organização
Caso o atleta pretenda desistir deverá efetivar a sua desistência
preferencialmente junto a um Posto de Abastecimento (PA). Na eventualidade
de ser recolhido por um familiar/amigo deverá sempre comunicar essa
ocorrência à organização, seja junto a um dos seus elementos ou, em
alternativa, contactar telefonicamente para o número impresso no dorsal.
Caso um veículo todo-o-terreno esteja a passar levantando algum pó, esse
veículo estará a ir em socorro de algum atleta. Pedimos compreensão.

#12. CRONOMETRAGEM
A cronometragem do evento está a cargo dos Juízes da Associação de
Atletismo do Algarve, sendo possível acompanhar os resultados neste link.

#13. BALNEÁRIOS E WC
Os Balneários situam-se no local da meta das provas, no Complexo
Desportivo de Salir. Caso haja congestionamento do uso dos mesmos em
alternativa poderão ser utilizadas as instalações do pavilhão desportivo da
escola Básica Prof. Sebastião Teixeira (Piso Duro - Localização).

#14. PLANO DE SEGURANÇA
O dispositivo de segurança instalado será semelhante ao dos anos anteriores, a
saber:
- A base estará instalada no Complexo Desportivo de Salir.
- O socorro e assistência médica no evento serão assegurados pelo dispositivo
alocado para o efeito constituído por médico, enfermeiros e socorristas,
distribuídos por 3 ambulâncias e 2 viaturas todo-terreno, garantindo a
estabilização, primeiros socorros, triagem e evacuação para a SUB Loulé ou
CHUA Faro nos casos de necessidade.
A organização do UTRP contratou seguros de responsabilidade civil e de
Acidentes Pessoais para todos os participantes de acordo com os limites
estipulados pelo Decreto-Lei n.º 10/2009 de 12 de janeiro. O seguro será via o
nosso mediador Falcão Marques Seguros.
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#14. BARREIRAS HORÁRIAS
Além dos tempos limites das provas existirão barreiras horárias para a
distância ultra, nomeadamente:
16 km

24km

49km

PA1

x

PA2

x

PA3

11:30

PA4

13:30

PA5

15:30

META

13:45

14:00

17:00

#15. ENTREGA DE PRÉMIOS
A entrega de prémios decorrerá no horário definido no programa.
Na entrega de prémios aos escalões a chamada ao pódio será feita pelos
dois géneros do mesmo escalão simultaneamente. Na eventualidade de
um potencial vencedor não ter cruzado a meta durante a cerimónia, o mesmo
será chamado após finalizar a prova.
Seguindo as práticas da FPA e em provas de referência do trail nacional,
durante a cerimónia de entrega de prémios somente os patrocinadores
existentes na roupa e equipamentos são permitidos. Quaisquer outros
acessórios como bandeiras ou estandartes não são permitidos no pódio.
Após a cerimónia poderão utilizar o espaço para tirar as suas próprias
fotografias.

#16. PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL
A organização do UTRP tem vindo desde a sua primeira edição a tentar que o
impacto da prova na natureza seja o menor possível. Para isso temos
trabalhado sempre em conjunto com a comissão coordenadora da área
protegida da Rocha da Pena com o objectivo de escolher trilhos que causem o
mínimo de impacto à fauna e flora existente neste local de grande beleza.
As fitas que utilizamos na marcação já foram utilizadas em mais de 14
competições. A reutilização das fitas, apesar do trabalho que dá, é uma missão
que temos no sentido de diminuir o uso de plásticos.
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Nessa lógica, também não serão fornecidos copos nos postos de
abastecimento, pelo que os atletas terão de levar o seu próprio recipiente para
beber líquidos nos PA’s.
Além disso, temos o cuidado de tentar retirar toda a marcação no dia do
evento ou no dia seguinte. Apelamos a todos que protejam o meio envolvente
de modo a deixarmos os trilhos melhores do que os encontramos.

#17. ENTREGA DE PRÉMIOS
A entrega de prémios decorrerá no horário definido no programa.
Na entrega de prémios aos escalões a chamada ao pódio será feita pelos
dois géneros do mesmo escalão simultaneamente. Na eventualidade de
um potencial vencedor não ter cruzado a meta durante a cerimónia, o mesmo
será chamado após finalizar a prova.
Seguindo as práticas da FPA e em provas de referência do trail nacional,
durante a cerimónia de entrega de prémios somente os patrocinadores
existentes na roupa e equipamentos são permitidos. Quaisquer outros
acessórios como bandeiras ou estandartes não são permitidos no pódio.
Após a cerimónia poderão utilizar o espaço para tirar as suas próprias
fotografias.

#18. PERCURSOS
Todos os percursos podem ser visualizados em www.utrp.pt.
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