
 

1 
 

Regulamento 

 

Índice 
 

1. Descrição do evento .............................................................................................................. 2 

2. Condições de participação..................................................................................................... 2 

3. Duração ................................................................................................................................ 3 

4. Inscrições .............................................................................................................................. 3 

5. Classificações ........................................................................................................................ 4 

6. Levantamento Kit Participação .............................................................................................. 4 

7. Abastecimentos .................................................................................................................... 4 

8. Sistema de cronometragem .................................................................................................. 4 

9. Assistência Médica ................................................................................................................ 4 

10. Prémios ............................................................................................................................... 4 

11. Desqualificações ................................................................................................................. 5 

12. Avisos.................................................................................................................................. 5 

13. Responsabilidade ................................................................................................................ 5 

14. Aceitação ............................................................................................................................ 5 

15. Condições de devolução do valor de inscrição ..................................................................... 5 

16. Política de cancelamento do evento .................................................................................... 5 

17. Informações Complementares ............................................................................................ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

1. Descrição do evento 

A corrida/caminhada noturna designada “Urban Trail" é uma prova organizada por Urban 
Events Unipessoal Lda, na cidade de Lisboa. 

A edição de Lisboa terá lugar no dia 24 de Setembro de 2022 pelas  21h 

As partidas serão respetivamente às 21h para a corrida e 21h10 para a caminhada, e com 
percursos de aproximadamente 12 kms para a "corrida" e 8/10 kms para a "caminhada". 

A partida do Urban Trail Lisboa será na Praça do Comercio 

Terão um percurso circular e que se vai desenrolar em locais históricos, típicos e pitorescos 
que caracteriza esta cidade. 

2. Condições de participação 

A participação na corrida/caminhada está aberta a todos os interessados, sem distinção de 
nacionalidade ou sexo, desde que estejam corretamente inscritos, de acordo com o 
regulamento e dentro do prazo. 

Nesta edição não está incluído no kit de participação a luz frontal nem a lanterna, 
contudo os participantes podem levar a sua luz pessoal Os Participantes da Corrida terão de 
se fazer acompanhar do seu dorsal e chip no dia da prova, caso contrário não poderão 
participar. A organização solicita usarem a T-Shirt oferecida vestida. Os participantes da 
Caminhada terão de se fazer acompanhar do seu dorsal, caso contrário não poderão participar. 
A organização solicita usarem a T-Shirt oferecida vestida. 

Todos os participantes são obrigados a colocar o dorsal fornecido pela Organização na parte 
da frente do tronco, de forma visível, sob pena de desclassificação. Não é permitida a alteração 
as dimensões do dorsal ou qualquer outra adulteração do mesmo.  

Todo o participante que participe com um dorsal que não seja seu, será desclassificado. 

O participante compromete-se a seguir todas as marcações como as indicações dos membros 
da organização colocados ao longo do percurso, assim como a respeitar todos os envolvidos 
no evento. 

Salvo situações excecionais, devidamente autorizadas pela Organização, não é permitida a 
participação de atletas em cadeira de rodas, assim como atletas com patins, skates, bicicletas, 
carrinhos de bebés ou acompanhados de animais de companhia. 

A inscrição na corrida é pessoal e intransmissível. Não se aceitam devoluções, 
independentemente da causa ou da importância paga para a inscrição. 

A idade mínima aconselhada para participação na prova é de 16 anos. 

Os participantes adultos inscritos na "Caminhada" poderão levar menores entre os 10 e os 16 
anos GRATUITAMENTE. Para tal, os adultos inscritos tem que estar cientes que o percurso têm 
cerca de 10 kms com subidas e descidas. Possivelmente poderá ser um percurso exigente para 
os menores, mas que esses menores os deverão acompanhar e que estão completamente a 
seu cargo e responsabilidade, sem direito a seguro nem a ofertas.  

Terão que mencionar na inscrição o número de menores que desejam levar, não podendo 
ultrapassar dois menores por adulto inscrito. Antes de tomarem essa decisão avaliem bem a 
capacidade dos menores vos poderem acompanhar. 
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3. Duração 

O tempo limite para concluir a prova é de 3h00m. Após este tempo será fechado o controlo de 
chegada. A organização não se responsabiliza por quaisquer acidentes que eventualmente 
venham a acontecer, após este período. 

4. Inscrições  

 

 Urban Trail Lisboa 

24 de setembro 2022 

As inscrições Urban Trail Lisboa podem ser feitas da seguinte forma: 

- ONLINE com a data limite dia 22 de setembro de 2022. 
 
- PRESENCIALMENTE, caso não tenham esgotado as inscrições, poderão existir inscrições last 
minute nos últimos dois dias, 23 e 24 de setembro, no local de entrega de kits. O preço terá 
um acréscimo de 20% ao último valor em vigor. 
 
Incluído no preço das inscrições os participantes tem direito a uma T-shirt, um dorsal com chip 
e cronometragem (corredores), dorsal sem chip (caminhantes) o seguro para o evento, 
abastecimentos, classificações. Tem também o privilégio de poder fazer um percurso 
fantástico, passando por locais emblemáticos e históricos.  
 
As inscrições podem ser feitas em equipa, ou individualmente. 
Para ativar o “desconto equipa” é preciso no mínimo uma inscrição inicial de 4 participantes. 
Para depois acrescentar mais participantes à tua equipa e ou ter o preço de equipa basta 
fornecer o CÓDIGO DE EQUIPA no momento da inscrição. 

Corrida Preço  

-Até dia 31 Julho = Equipa 13,90€ (Mínimo 4 pessoas) - Individual 14,90€ 
-De 1 de Agosto a 18 Setembro = Equipa 15,90€ - Individual 16,90€ 
-De 19 a 22 setembro = Equipa 18,90€ - Individual 19,90€ 

Caminhada Preço 

-Até dia 31 Julho = Equipa 8,90€ (Mínimo 4 pessoas) - Individual 9,90€ 
-De 1 de Agosto a 18 Setembro = Equipa 10,90€ - Individual 11,90€ 
-De 19 a 22 setembro = Equipa 13,90€ - Individual 14,90€ 
 

A organização poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar os prazos; 
adicionar ou limitar o número de inscrições no evento, sem aviso prévio. 

A organização pode modificar e alterar os percursos. 
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5. Classificações 

 
Serão efetuadas as seguintes classificações 
 
Geral – Escalão masculino/Feminino 
Sub 23 
Seniores 
M-F/40 
M-F/50 
M-F/60 
Equipas 

As classificações oficiais dos participantes são da exclusiva competência da organização e serão 
publicadas em http://www.urbantrailrain.com/pt 

6. Levantamento Kit Participação 

 
O Kit de participação (Dorsais, chips, T-shirt, poderão ser levantados em local e horário a 
designar) 
Lisboa- Na Praça do Comércio 

7. Abastecimentos 

A Organização da prova colocará abastecimentos para os participantes, nos seguintes locais: 

Corrida – a definir 
Caminhada – a definir 

8. Sistema de cronometragem 

A cronometragem da prova será efetuada por intermédio de chips que estão embutidos no 
Dorsal. A organização desta logística é da responsabilidade da empresa Lap2Go 

O uso do chip é imprescindível para a classificação final. 

9. Assistência Médica 

A organização irá dispor de apoio paramédico na partida, durante o percurso, e na chegada. 

10. Prémios 

Haverá ainda prémios simbólicos para os três primeiros classificados da classificação geral, em 
femininos e masculinos e para os três primeiros classificados por equipas. 

1º Lugar (Masc./Fem.)  
2º Lugar (Masc./Fem.) 
3º Lugar (Masc./Fem.) 
 
Equipas 
1º Lugar 
2º Lugar  
3º Lugar 
 
Para todos os participantes que terminarem a prova, estará disponível um diploma eletrónico 
de participação, que estará disponível online, no site oficial do evento, após a prova. 

http://www.urbantrailrain.com/pt
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11. Desqualificações 

O serviço médico do evento, bem como qualquer juiz árbitro ou elemento da organização estão 
habilitados para retirar de prova qualquer participante que: 

Manifeste mau estado físico 
Não realize o percurso completo 
Não tenha dorsal (ou este não seja visível) e chip 
Esteja a correr com o dorsal ou chip de outro atleta 
Não respeite as instruções da Organização 
Manifeste comportamento anti-desportivo 

12. Avisos 

A organização celebrou um contrato de seguro para cobertura dos riscos de acidentes pessoais 
dos corredores, durante a prova. No entanto, a organização não se responsabiliza por qualquer 
acidente que possa ocorrer motivado pela participação na mesma. 

Estão assegurados serviços de controlo do trânsito, segurança, primeiros socorros e 
comunicações com a Polícia de Segurança Pública e as corporações de Bombeiros Voluntários 
do concelho. 

13. Responsabilidade 

A responsabilidade da participação no evento pertence aos participantes. No momento da sua 
inscrição, o participante, declara encontrar-se fisicamente apto para o evento. 

A organização declina toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam sofrer 

durante a prova, quer sejam provocados pelos próprios ou por terceiros. 

Não é aconselhável a participação a menores de 16 anos na corrida, pelo que a 
responsabilidade da eventual participação destes, é da exclusiva responsabilidade dos seus 
pais ou tutores legais. 

14. Aceitação 

Todos os participantes, ao fazer a inscrição, aceitam o presente regulamento. 

Quaisquer casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Organização do 
evento, cabendo a esta decisão final sobre o assunto. 

15. Condições de devolução do valor de inscrição 

Em momento nenhum o valor da inscrição será devolvido caso o atleta desista da prova. Em 
caso de desistência, somente serão permitidas as transferências de inscrição para outro atleta, 
que devem ser efetuadas no prazo máximo de 15 dias de antecedência à realização da prova. 

Deve ser enviado para o seguinte e-mail: suporte@lap2go.com 

Outros motivos poderão ser válidos após análise individual dos casos/motivos. 

16. Política de cancelamento do evento 

O cancelamento do evento pode ocorrer devido a fatores externos à organização: catástrofes 
naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação de trânsito, 
impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova legislação. 

mailto:suporte@lap2go.com
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Nestes casos, a organização reserva-se ao direito de, nos 30 dias seguintes à data prevista 
para a realização do evento, emitir um parecer acerca das ações a serem tomadas 
resultantes da gravidade do cancelamento. 

17. Informações Complementares 

E-mail: info@urbantrailrun.com 

No ato da inscrição, concorda com o regulamento aqui apresentado no sistema on-line ou na 
ficha de inscrição, e o participante aceita todos os termos do regulamento, assumindo total 
responsabilidade pela sua participação no evento de acordo com o "TERMO DE 
RESPONSABILIDADE" parte integrante deste regulamento. 

A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída 
por outra, em qualquer situação. O participante que ceder o seu Dorsal para outra pessoa e 
não comunicar aos organizadores do evento formalmente por escrito será responsável por 
qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e qualquer 
responsabilidade da organização da prova, seus patrocinadores e órgãos públicos envolvidos 
na prova. 

 


