
 

7º Trilho das Lampas 
 

 

       GUIA DO ATLETA 

 

Caro (a) Atleta, 

O 7º Trilho das Lampas é uma prova de TrailRunning, corrida pedestre em Natureza 

com três provas, Trail Longo (TL) 24km, Trail Curto (TC) 15km e Caminhada. 

Recomenda-se a leitura deste guia, que contêm a informação essencial para estarem 

presentes neste Evento, não dispensando a leitura do regulamento da prova. 

 

 
 Agradecemos desde já a vossa confiança. 

 

A Prova decorre a 11 de Maio de 2019 pelas 19:30 horas 
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Programa / Horário  

A recolha do Kit será feita  

Somente no dia do Evento das 12h às 19h00 através da confirmação de inscrição 

recebida na caixa de e-mail após o pagamento, em caso de recolha do kit do atleta em 

nome de outro participante pode ocorrer desde que seja apresentado o comprovativo 

de inscrição.  

O secretariado será no local junto a Partida. 

 

A organização assegura pelo período de 5 dias, a contar da data de realização da 

prova, a guarda de todos os kits pagos e não recolhidos, sendo o mesmo 

solicitado para o email geral@werun.pt 

As despesas de envio do kit estarão a cargo do atleta. 

 

Não se esqueça dos seus alfinetes 

 

Sábado 11-05-2019 

12:OOH - Início do Secretariado 

19:OOH - Fim do Secretariado 

19:3OH - Partidas - K24 , Partida K15 e Caminhada (que parte atrás) 

2O:2OH - Previsão de chegada dos primeiros atletas Trail Curto K15 

21:OOH - Previsão de chegada dos primeiros atletas Trail Longo K24 

22:3OH - Entrega dos Troféus 

 

 

Localização 

Av. Central, nº 20 S.João das Lampas  

 

 

 

mailto:geral@werun.pt
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Como Chegar 

Para saber o melhor transporte para o local da prova verifique em: 

 

https://www.transporlis.pt/Default.aspx?tabid=36 

 

 

Marcações  

O percurso das Provas competitivas estará devidamente marcado com as fitas. Em 

complemento, estarão no local placas sinalizadoras de zonas perigosas, mudanças de 

direção, bem como poderão ser usadas setas em tinta biodegradável em determinadas 

zonas do percurso. 

 

 

 

Perfil altimétrico 

Altimetria Trail Longo Mitsubishi Motors: K24 

 

Localização dos abastecimentos (sólidos e líquidos) 

 1º Abastecimento (Água, fruta, Isotónico) – Aprox. 8Km  
 

 2º Abastecimento (Água e sólidos) – Aprox. 12Km  
 

 3º Abastecimento  (Água, fruta, isotónico) cerca dos 18Km        

 

https://www.transporlis.pt/Default.aspx?tabid=36
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Altimetria Trail Curto RUNSOX: K15 



Localização dos abastecimentos (sólidos e líquidos) 

 1º Abastecimento (Água, fruta, Isotónico) – Aprox. 8Km  
 

 Refrescamento na Fonte de Catribana – Aprox. 16Km 
 
 

 

Altimetria Caminhada  

Localização dos abastecimentos (sólidos e líquidos) 

  1 Abastecimento (+-Km5) 

 É estritamente proibido depositar quaisquer resíduos, fora dos locais de recolha. 

 

 

NOTA: 

A ORGANIZAÇÃO NÃO FORNECE RECIPIENTES PARA INGESTÃO DE LÍQUIDOS OU 
SÓLIDOS 
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Material Recomendado 

A organização não obriga a levar qualquer tipo de material, no entanto recomendamos 
vivamente o transporte de manta térmica, telemóvel com saldo e bateria, apito, 
reservatório de água. 
 

 

 

 

Prémios 

 Serão entregues prémios aos três (3) primeiros classificados da geral masculina e 

da geral feminina do Trail Longo e Trail Curto. 

 Serão entregues prémios de escalão no Trail Longo e Trail Curto. 

 


A caminhada será sem carácter competitivo e não terá direito a prémios. 

 A equipa com maior número de participantes no global das três (3) provas 
terá direito a Prémio.



 Prémio para a melhor equipa do Trail 

Longo e Trail Curto

 Prémio maior equipa da Caminhada

 

* Medalha finisher para todos 

 

 

Informações 

De modo a facilitar a ajuda entre os atletas e a organização, em caso de urgência 

podem enviar por WhatsApp a localização de onde se encontram para se poder 

chegar mais facilmente ao local. 

WhatsApp – 93 544 3529 
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Atenção: Obrigatório ter o dorsal visível enquanto faz a prova! 

 

Pode confirmar o seu número de dorsal no link: 

https://werun.pt/site/assets/files/2171/listagem_de_inscricoes_-

_lampas_para_guia_do_atleta.pdf 

 

 

Organização                                                    

 

 

 

  Patrocinador 

 

 

 

 

Apoios 

 

 

https://werun.pt/site/assets/files/2171/listagem_de_inscricoes_-_lampas_para_guia_do_atleta.pdf
https://werun.pt/site/assets/files/2171/listagem_de_inscricoes_-_lampas_para_guia_do_atleta.pdf

