
                                                                                  

  

 

 

A ASSOCIAÇÂO DESPORTIVA GO RUNNERS, com o apoio da Junta 

de freguesia de Lousa, vai realizar no próximo dia 29 de Setembro de 2018, 

um evento denominado "1º TRILHOS DE LOUSA NOTURNO 2018".  

Este evento, será composto por uma corrida de Trail e um mini- 

trail/caminhada.  

Os percursos são circulares.  

 

O local de partida e chegada será Jardim público de Lousa 

(estrada N8 - Lousa). 

 

 

 

 

 



                                                                                  

  

SECRETARIADO 

O Secretariado funcionará dia 29 de Setembro, a partir das 17 horas. O 

secretariado situa-se junto à partida. 

Atletas do Trail com partida às 19h, deverão fazer o levantamento dos dorsais até 

às 18h. 

Todos os atletas devem proceder ao levantamento dos dorsais, no local e horas 
indicado 

Os dorsais dos atletas serão entregues mediante a apresentação de documento 

comprovativo da inscrição. 

Os atletas devem ter alfinetes para a colocação dos dorsais. 
 

 

PERCURSO 

Trail: aproximadamente - 12 Km 

Partida: 19H00 

Tempo máximo: 4 horas 

 

Mini Trail / Caminhada: aproximadamente - 10km 

Partida: 19H15 

Tempo máximo: 3 horas  

 

 

 

 



                                                                                  

  

PRÉMIOS 

A cerimónia de entrega de prémios será feita no Ginásio do Clube desportivo de 

Lousa. 

Só serão entregues prémios aos atletas premiados presentes na respetiva 

cerimónia; os prémios dos atletas ausentes revertem a favor da organização, não 

sendo enviados aos atletas nem entregues a posterior. 

 

TRAIL 

- Troféus aos 3 primeiros da geral Masculina 

- Troféus aos 3 primeiros da geral Feminina 

- Troféu para as 3 melhores equipas 

 

 

 ABASTECIMENTOS 

Abastecimentos sólidos e líquidos (Trail) Abastecimentos Final sólidos e líquido; 

Por motivos ambientais a prova decorrerá em Semi – autossuficiência com 

enchimento de recipientes. Os atletas deverão nas zonas de abastecimento encher 

o seu próprio reservatório, para tal terá de ser portador de recipiente próprio para 

se abastecer (ex.: copo) 

Não serão distribuídas garrafas de água, nem copos aos atletas. 

 

 

 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 
 

Existirão banhos junto do Clube Desportivo de Lousa, no final da prova!  


