XMAS TRAIL VIRTUAL - 8ª EDIÇÃO
Às Voltas pelos Trilhos do Vale do Leça!
Este ano não podemos fazer do nosso Trail a Festa do costume, dado o contexto pandémico que
atravessamos. Fomos para o terreno e preparamos um percurso para que possas pra car exercício
sico em segurança e em contacto com a Natureza.

Início e Fim:
De 24 de Dezembro a 31 de Janeiro;
A par cipação é livre e não necessita de inscrição;
O A vidade tem que ser efetuado a pé;
Cabe a cada atleta saber se tem capacidade sica e mental para par cipar no A vidade;
O atleta deverá ser portador de um disposi vo que grave a sua a vidade e que seja compa vel
com a plataforma Strava;
Antes do A vidade, deverá descarregar o track do percurso para o disposi vo, que estará
disponível em: http://funevents.com.pt/?page_id=27
Efetuá-lo na totalidade e sem enganos, sob pena de não ser considerado. No ﬁm da a vidade
deverá descarregar a a vidade no Strava;
Segmento Strava: https://strava.app.link/CgOIkhRLtcb
O atleta pode par cipar as vezes que quiser, fazer uma, duas, as voltas que quiser.
Prémios a sortear por todos os que registem a a vidade no Strava no Segmento 8ª edição do
Xmas Trail Virtual, até 31 de Janeiro!

Inscrições:
Não existem inscrições, pelo que também não existem dorsais, nem seguro, nem
Obrigatoriedade de par cipar.
O atleta tem de estar registado na plataforma Strava com conta a va e visível.
Percurso, distância e al metria:
6,5Km – 200D+
O percurso não terá abastecimento. Cada atleta será responsável pelo seu abastecimento.
Os atletas ﬁcam obrigados a respeitar as regras de viação nos cruzamentos da estrada.
O percurso terá início e ﬁm na Ponte do Carro.
Classiﬁcações:
No XmasTrail as classiﬁcações servem apenas para quan ﬁcar do valor da inscrição o valor a doar
segundo a escala de tempos publicada, uma vez a par cipação ser gratuita nesta 8ª Edição os
prémios angariados serão sorteados por todos os par cipantes que estejam registrados no
Strava.
Responsabilidade Ambiental:
O atleta é o único responsável pelo transporte de todos os invólucros e resíduos naturais, ou não
naturais, como géis, barras ou outros. Deverá depositar os resíduos no local des nado a esse ﬁm.
Responsabilidade Civil:
Todos deverão ter em conta as diretrizes da DGS no que diz respeito ao combate ao COVID-19,
sendo da responsabilidade de cada um o conhecimento das mesmas.
Recomendamos:
· Evita fazer o percurso sozinhos;
· Segue o Trak;
· Não sair do trilho Marcado;
· Leva o Telemóvel;
· Não invertas o sen do;
· Não façam o Percurso com grupos superiores a 5 pessoas;
· Na Par da e na chegada caso coincida com outros atletas, devem garan r o
distanciamento de 2 metros, e re rar a mascara após a par da ou colocar após a chegada.
· Na Passagem e proximidade da Linha Férrea: Para, Escuta e Olha.
· Pelo mo vo anterior aconselhamos a não usar phones.
Não sendo uma compe ção oﬁcial, o A vidade não tem seguro. A organização não se
responsabiliza civilmente por qualquer consequência que advenha da par cipação dos atletas.
Cuidados a ter rela vamente ao Covid 19:
·

Uso obrigatório de máscara, sempre que o distanciamento seja impra cável;

·

Os par cipantes devem abster-se de efetuar a prova sempre que verem sintomatologia

compa vel com COVID-19 - tais como tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual),
dispneia/diﬁculdade respiratória, podendo também exis r outros sintomas, entre os
quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do
paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros;
·
·
·
·
·

Distanciamento sico recomendado e evicção de concentração de pessoas;
Quando efetuar o circuito em grupos (máximo 5 pessoas) - garan r distanciamento
mínimo de 2 metros entre pessoas)
Higiene pessoal, nomeadamente higienização frequente das mãos, e e queta respiratória;
Proibição de aglomerações/concentrações;
Manutenção do distanciamento mínimo de 2 metros entre par cipantes.
Usufrui dos Trilhos com segurança, respeita as recomendações!
Boas Festas!

