Ferreira do Zêzere
13 e 14 de novembro 2021

7ª edição

GUIA DO
PARTICIPANTE
Grande Trail – K50
Trail – K34
K35
Pequeno Trail – K20
Mini Trail – K14
Caminhada – K14

Mensagem
O “7º Trail do Zêzere” esteve inicialmente previsto para se realizar no dia 14 de março de 2020.
Devido à pandemia da COVID-19, fomos forçados a adiar a realização do nosso evento, apenas a 4 dias da data prevista…
Tivemos a ambição de ainda o conseguir realizar em novembro de 2020… mas tivemos que nos render às evidências.
A segurança dos participantes no evento sempre foi, e sempre será, a nossa prioridade.
Fortemente empenhados em realizar a 7ª edição do Trail do Zêzere nos dias 13 e 14 de novembro de 2021, o Clube de
Atletismo de Ferreira do Zêzere está a preparar um evento o mais seguro possível, cumprindo com todas as regras emanadas
pelas autoridades nacionais, regionais e locais.
Com o máximo de responsabilidade, estamos a fazer aquilo que nos compete, para que consigamos garantir a segurança
de todos, quer eles sejam corredores, caminheiros, voluntários, forças da segurança e/ou apoio, e dos próprios elementos
da organização.
Queremos que todos sintam que participar no Trail do Zêzere, mesmo em contexto de pandemia, é sinónimo de participação
num evento seguro!
Contamos com a vossa colaboração!
A Organização
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FERREIRA DO ZÊZERE
Ferreira do Zêzere é uma vila portuguesa pertencente ao distrito de Santarém,
na província do Ribatejo, região do Centro e sub-região do Médio Tejo.
É sede do município de Ferreira do Zêzere com 190,38 quilómetros quadrados de
área e 7 803 habitantes (2021), subdividido em 7 freguesias. O município é
limitado a norte pelo município de Figueiró dos Vinhos e a noroeste por
Alvaiázere (distrito de Leiria), a nordeste pela Sertã e a leste por Vila de Rei
(distrito de Castelo Branco), a sul por Tomar e a oeste por Ourém (distrito de
Santarém).
Ferreira do Zêzere foi berço de algumas personalidades que se destacaram em
Portugal e no Estrangeiro. Personalidades ligadas à cultura como Rodrigo Leal
Rodrigues, Ivone Silva ou António Baião foram os expoentes de um conjunto de
notáveis que por nascimento se encontram associados a este Concelho.
Por outro lado Alfredo Keil, autor de A Portuguesa (Hino nacional) passou aqui
largas temporadas e foi nestas paragens que escreveu a Ópera Serrana, a
orquestração de A Portuguesa e onde igualmente se inspirou para centenas de
quadros que se encontram hoje nas mais reputadas coleções e nos mais
credenciados museus da Europa.
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A vila, autodenominada "Capital do Ovo", fez a maior omelete do

As paisagens e o turismo natureza são a segunda razão

mundo, pesando aproximadamente 6.466 quilos. O recorde

apontada. Ferreira do Zêzere tem uma grande diversidade de

anterior era turco, com uma omelete de 4.401 quilos. Na confeção

paisagens, desde os miradouros sobre a península de Dornes, aos

dessa omelete gigante, foram precisos 160 mil ovos (cerca de 7

horizontes sem fim do Lago Azul, são tantas as paisagens que o

toneladas), 500 litros de óleo e uma frigideira com um diâmetro de

irão fascinar.

10 metros.
Paz
Ferreira do Zêzere é um concelho surpreendente, com as suas
serras e vales verdejantes que escondem verdadeiros tesouros
naturais e inúmeros lugares e lugarejos pouco explorados que
revelam vistas dignas de postais ilustrados.

e

tranquilidade.

até Ferreira do Zêzere. Além das grandes atrações serem gratuitas,
a gastronomia, a hotelaria e os desportos náuticos, oferecem uma
experiência de elevada qualidade.

a

“Península

Encantada”

é

imprescindível. Vencedora das “7 Maravilhas de Portugal” na
categoria Aldeias Ribeirinhas e situada numa península rodeada
pelas águas do Zêzere, esta terra histórica está envolvida por uma
paisagem

Existem muitas razões para fazer as malas e fazer uma escapadela

Dornes,

deslumbrante.

Além

do

interesse

histórico

e

monumental, Dornes é uma encantadora vila cheia de cultura e
tradições religiosas como é o caso dos Círios e Romarias.
Gastronomia. Comer e beber bem devem estar no topo das
prioridades de quem visita Ferreira do Zêzere. São diversas as

O turismo Náutico, é a primeira razão apontada, turisticamente,

iguarias que poderá degustar na região, como é caso dos bifinhos

Ferreira do Zêzere é um destino perfeito para a prática das

no chapéu, cabrito assado, lagostim e peixe do rio, tal com os

atividades

bolos regionais, Bons Maridos e Boas Esposas.

de

lazer

recreio/competição,

e

de

como a

atividades

náuticas

de

canoagem, wakeboard, sky

aquático, remo, mergulho, e para passear de barco com a

Ferreira do Zêzere é tudo isto e muito mais, venha descobrir um

garantia de encontrar ótimas condições, serviços e infraestruturas

concelho maravilhoso e encantador.

de apoio, como é exemplo a Estação Náutica de Castelo do
Bode.
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GRANDE TRAIL – K50

TRAIL – K35

PEQUENO TRAIL – K20

MINI TRAIL – K14

CAMINHADA – K14

MATERIAL
OBRIGATÓRIO E
RECOMENDADO

Máscara facial

X

X

X

X

X

Telemóvel operacional, com bateria e
saldo suficientes

X

X

X

X

X

Peitoral (número de participante)
fornecido pela organização

X

X

X

X

X

Alfinetes para fixação de peitorais ou
porta dorsal

X

Banda elástica ou ligadura (min.
100x6 cm)

X

R

R

R

-

Bastões (*)

R

-

-

-

-

Porta-resíduos, integrado ou não na
mochila

R

R

R

R

R

Quantia em numerário (para fazer
face a algum imprevisto)

R

R

R

R

R

Cópia ou original de documento de
identificação

R

R

R

R

R

Legenda:
X – Material Obrigatório
R – Material Recomendado

X

X

X

X

(*) – Os participantes que optarem por levar bastões terão de os
transportar durante a totalidade da prova. Está interdita a cedência

Recipiente para enchimento de
líquidos nos locais de abastecimento
(copo ou recipiente similar)

X

X

X

X

X

Manta de sobrevivência

X

X

R

R

R

e/ou recebimento de bastões após o tiro de partida.

Verificação do Material

Reservatório de água com
capacidade mínima de 1 Litro (provas
de 50 e 35Kms ) e 0,5L (prova de
20Kms)

X

Reserva de alimentos

X

R

R

R

-

considerado obrigatório.

1 Apito

X

R

R

R

-

A verificação da falta de material obrigatório em qualquer ponto do

1 Lanterna ou Luz Frontal com pilhas
de reserva

X

R

-

-

-

Casaco de manga comprida
(Impermeável ou Corta-Vento)

R

X

X

R

R

Haverá verificação de material no controlo zero, não sendo
permitida a participação a quem apresente falta de material

Percurso ou à chegada à Meta, implica a PENALIZAÇÃO de 1 hora
(60 minutos) por cada item em falta, no tempo obtido pelo

R

-

-

-

participante.

LOCAL DAS PARTIDAS
Todas as Partidas (à exceção do Trailinho do Zêzere, que terá as
partidas junto ao Centro Escolar) são junto à Câmara Municipal, no
centro da Vila de Ferreira do Zêzere.

LOCAL DAS CHEGADAS
Todas as Chegadas são no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere.

- No local do levantamento dos Kits (Pavilhão Municipal)

BANHOS

- No local das Partidas e até 200 metros após a mesma;
- No local da Chegada (recinto desportivo do Pavilhão Municipal)

SECRETARIADO
O secretariado funcionará no Pavilhão Municipal de Ferreira do
Zêzere nos seguintes dias e horários:

WC’s

- 12 de Novembro (sexta-feira), das 17h00 às 21h00;

Estarão disponíveis para os participantes os WC’s do Pavilhão

- 13 de Novembro (sábado), das 6h30 às 12h00 e das 17h00 às 21h00;

Municipal de Ferreira do Zêzere e os WC’s Públicos, próximo do local

- 14 de Novembro (domingo), das 7h00 às 10h30;

das Partidas.
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PROGRAMA HORÁRIO DO EVENTO

17h00 – Entrega dos prémios aos primeiros classificados do Grande Trail do Zêzere – K50

SEXTA-FEIRA, 12 de novembro:

19h45 – Chegada prevista dos últimos atletas do Grande Trail do Zêzere – K50

17h00 – Abertura do Secretariado do 7º Trail do Zêzere / Entrega de Dorsais (Pavilhão

21h00 – Fecho do Secretariado no Sábado

Municipal de Ferreira do Zêzere)
21h00 – Fecho do Secretariado na Sexta-feira

17h00 – Reabertura do Secretariado

DOMINGO, 14 de novembro:
7h00 – Reabertura do Secretariado (Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere)

SÁBADO, 13 de novembro:

8h30 – Fecho do Secretariado para os participantes no Pequeno Trail do Zêzere – K20

6h30 – Reabertura do Secretariado (Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere)

8h30 / 8h50 – Controlo Zero do Pequeno Trail do Zêzere – K20 (junto à Câmara

7h20 / 7h50 – Controlo Zero / Verificação de material do Grande Trail do Zêzere – K50

Municipal)

(junto à Câmara Municipal)

8h50 – Briefing do Pequeno Trail do Zêzere – K20 (junto à Câmara Municipal)

7h30 – Fecho do Secretariado para os participantes no Grande Trail do Zêzere – K50

9h00 – Partida do Pequeno Trail do Zêzere – K20 (junto à Câmara Municipal)

7h50 – Briefing do Grande Trail do Zêzere - K50 (junto à Câmara Municipal)

9h30 – Fecho do Secretariado para os participantes no Mini Trail do Zêzere - K14

8h00 – Partida do Grande Trail do Zêzere – K50 (junto à Câmara Municipal)

9h50 – Briefing do Mini Trail do Zêzere - K14 (junto à Câmara Municipal)

8h20 / 8h50 – Controlo Zero do Trail do Zêzere – K35 (junto à Câmara Municipal)

10h00 – Partida do Mini Trail do Zêzere - K14 (junto à Câmara Municipal)

8h30 – Fecho do Secretariado para os participantes no Trail do Zêzere – K35

10h10 – Fecho do Secretariado para os participantes na Caminhada - K14

8h50 – Briefing do Trail do Zêzere - K35 (junto à Câmara Municipal)

10h20 – Briefing da Caminhada do Trail do Zêzere - K14 (junto à Câmara Municipal)

9h00 – Partida do Trail do Zêzere – K35 (junto à Câmara Municipal)

10h30 – Partida da Caminhada - K14 (junto à Câmara Municipal)

9h10 – Fecho do Secretariado para os participantes na Caminhada - K14

10h30 – Fecho do Secretariado

9h20 – Briefing da Caminhada do Trail do Zêzere - K14 (junto à Câmara Municipal)

10h40 – Chegada prevista dos primeiros atletas do Pequeno Trail do Zêzere – K20

9h30 – Partida da Caminhada - K14 (junto à Câmara Municipal)

11h10 – Chegada prevista dos primeiros atletas do Mini Trail do Zêzere – K14

11h20 – Chegada prevista dos primeiros participantes na Caminhada - K14

12h20 – Chegada prevista dos primeiros participantes na Caminhada - K14

12h00 – Fecho do Secretariado – parte da manhã de Sábado

12h15 – Entrega dos prémios aos primeiros classificados do Mini Trail do Zêzere – K14

12h05 – Chegada prevista dos primeiros atletas do Trail do Zêzere – K35

12h30 – Entrega dos prémios aos 1.os classificados do Pequeno Trail do Zêzere – K20

12h45 – Chegada prevista dos primeiros atletas do Grande Trail do Zêzere – K50

12h50 – Chegada prevista dos últimos atletas do Mini Trail do Zêzere – K14

14h10 – Chegada prevista dos últimos participantes na Caminhada - K14

13h10 – Chegada prevista dos últimos atletas do Pequeno Trail do Zêzere – K20

15h00 – Entrega dos prémios aos primeiros classificados do Trail do Zêzere – K35

15h10 – Chegada prevista dos últimos participantes na Caminhada - K14

16h45 – Chegada prevista dos últimos atletas do Trail do Zêzere – K35

16h00 – Encerramento do 7º Trail do Zêzere
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BARREIRAS HORÁRIAS

BARREIRAS HORÁRIAS - “Trail do Zêzere – K35”

Haverá barreiras horárias em alguns abastecimentos e/ou postos
de controlo. As barreiras horárias foram calculadas para permitir

HORA DO DIA:

TEMPO DE PROVA:

PAC 3 – Lago Azul (23,7 Kms)

14h00

5h00

META – Pavilhão Municipal (50,1)

16h50

7h50

que os participantes alcancem a linha da meta no tempo
máximo estipulado, contabilizando já as possíveis paragens
(abastecimentos, descanso, etc.).
Para serem autorizados a continuar em prova, os participantes
devem de sair do Posto de Abastecimento/Controlo antes do seu
encerramento, caso contrário serão impedidos de prosseguir e,

ABASTECIMENTOS

consequentemente, desclassificados.

À entrada nas zonas de abastecimento, os atletas/caminheiros

Qualquer participante excluído da prova e que deseje continuar,

deverão desinfetar as mãos. Todos os participantes são

só poderá fazê-lo entregando o seu dorsal, prosseguindo depois

aconselhados a manter o distanciamento social de 2 metros e

por sua inteira responsabilidade e em completa autonomia.

fazer a lavagem eficaz das mãos sempre que possível.
A Organização encarrega-se de fornecer os líquidos nos postos
de abastecimento, não fornecendo recipientes para a ingestão
dos mesmos.

BARREIRAS HORÁRIAS - “Grande Trail do Zêzere – K50”
HORA DO DIA:

TEMPO DE PROVA:

Os atletas deverão transportar consigo um copo ou recipiente

PAC 3 – Lago Azul (23,7 Kms)

13h05

5h05

similar para que possam abastecer nos locais proporcionados

PAC 4 – Cruz Alta (32,1 Kms)

15h10

7h10

pela Organização.

PAC 5 – Pombeira (39,9 Kms)

16h50

8h50

Não é permitida ajuda externa aos atletas nos postos de

META – Pavilhão Municipal (50,1)

20h00

12h00

abastecimento nem fora destes.
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LOCALIZAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS
Grande Trail do Zêzere – K50:

O QUE PODERÃO ENCONTRAR
NOS ABASTECIMENTOS

PAC 1 – Cabeçadeira (8,9 Kms) – Sólidos e Líquidos

Líquidos:

PAC 2 – Lago Azul / Clube Náutico (17,1 Kms) – Líquidos
PAC 3 – Lago Azul (23,7 Kms) – Sólidos e Líquidos
PAC 4 – Cruz Alta / Serra do Galo (32,1 Kms) – Sólidos e Líquidos
PAC 5 – Pombeira (39,9 Kms) – Sólidos e Líquidos
META – Junto ao Pavilhão Municipal (50,3) – Sólidos e Líquidos
Trail do Zêzere – K35:

- Água;
- Bebida isotónica GOLD NUTRITION;
- Coca-cola.

Sólidos:
Fruta: Banana, Laranja, Maçã e Tomate.

PAC 1 – Cabeçadeira (8,9 Kms) – Sólidos e Líquidos

Outros (dependendo da prova e da localização do abastecimento):

PAC 2 – Lago Azul / Clube Náutico (17,1 Kms) – Líquidos

Frutos secos, Pão, Gomas, Compotas, Batatas fritas, etc.

PAC 3 – Lago Azul (23,7 Kms) – Sólidos e Líquidos
META – Junto ao Pavilhão Municipal (35,4) – Sólidos e Líquidos
Pequeno Trail do Zêzere – K20:
PAC 1 – Cabeçadeira (8,9 Kms) – Sólidos e Líquidos
META – Junto ao Pavilhão Municipal (20,5) – Sólidos e Líquidos
Mini Trail do Zêzere – K14:
PAC 1 – Cabeçadeira (8,9 Kms) – Sólidos e Líquidos
META – Junto ao Pavilhão Municipal (14,0) – Sólidos e Líquidos

CUIDADOS A TER NOS
ABASTECIMENTOS
- A desinfeção das mãos é obrigatória à chegada a cada zona de
abastecimento;
- O uso de máscara facial nas zonas de abastecimento é obrigatório
para os elementos do Staff e altamente recomendado para os

Caminhada – K14:

participantes;

PAC 1 – Cabeçadeira (8,9 Kms) – Sólidos e Líquidos

- A abertura de torneiras para abastecimento de líquidos é efetuada

META – Junto ao Pavilhão Municipal (14,0) – Sólidos e Líquidos

pelos elementos do Staff.
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ULTRAPASSAGENS

Utilizar transporte não autorizado (boleia)

Desclassificação e inibição de
participar em futuras edições

Durante a prova os atletas poderão efetuar ultrapassagens desde

Faltar gravosamente ao respeito para com
a organização ou outros participantes
(agressão ou insulto)

Desclassificação e inibição de
participar em futuras edições

Retirar sinalização do percurso

Desclassificação e inibição de
participar em futuras edições

Insultos, comentários não fundamentados
à Organização nas redes sociais / páginas
do Trail do Zêzere

Desclassificação da prova e
inibição de participar no evento,
pelo menos por um ano

Não utilizar máscara comunitária ou
cirúrgica nos locais e momentos previstos

Desclassificação

Apresentar-se na linha de partida, para
além do período permitido (15’)

Desclassificação

Desobedecer às medidas de segurança
indicadas pela organização e entidades
associadas

Desclassificação

Ausência do material obrigatório e/ou
recusa da sua apresentação, se solicitado
pela organização

Desclassificação

Exceder o tempo limite de controlo nos
postos de controlo com barreira horária

Desclassificação

Pedir ajuda sem necessidade
fundamentada

Desclassificação

Atirar lixo para o chão e/ou danificar o
meio envolvente voluntariamente

Desclassificação

Falhar um ou mais postos de controlo

Desclassificação

Perda do Chip

Desclassificação, exceto se o
atleta conseguir provar as suas
passagens nos postos de
controlo.

Receber ajuda externa fora das áreas
definidas pela organização (exceto em
casos de comprovada emergência)

Penalização de 30 minutos (1.º
aviso);
Desclassificação (2.º aviso)

que as mesmas não coloquem em risco a sua integridade e a dos
seus concorrentes, tendo o cuidado de a sinalizar, devendo manter
sempre um afastamento de 2 metros do atleta a ser ultrapassado.
Os

atletas

ultrapassados

ultrapassagem,

devem

encostando-se

ao

facilitar

a

máximo

ou

manobra
parando

de
se

necessário.

PENALIZAÇÕES / DESCLASSIFICAÇÕES
A direção da prova e os chefes de controlo presentes nos controlos
são responsáveis pela aplicação das regras e regulamento que
regem a prova, e por isso estão autorizados a aplicar as
penalizações e desclassificações estabelecidas na tabela abaixo.
INFRAÇÃO (do mais para o menos
gravoso)

SANÇÃO A APLICAR

Não prestar assistência a um participante
que esteja a necessitar de ajuda

Desclassificação e inibição de
participar em futuras edições

Abandonar a prova sem avisar a
organização

Desclassificação e inibição de
participar em futuras edições

Partilhar o peitoral com outra pessoa,
Desclassificação e inibição de
durante parte ou na totalidade do percurso participar em futuras edições
Utilizar caminhos que não os sinalizados
Desclassificação e inibição de
para a prova, atalhando intencionalmente o participar em futuras edições
percurso
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GRANDE TRAIL DO ZÊZERE – K50 – Circuito Nacional de Trail Ultra (Serie 150)
Sábado, 13 de novembro

Hora de partida: 8h00

Distância: 50,3 Kms

Desnível acumulado positivo: 2810m D+

TRAIL DO ZÊZERE – K35 – Circuito Nacional de Trail (Serie 100)
Sábado, 13 de novembro

Hora de partida: 9h00

Distância: 35,4 Kms

Desnível acumulado positivo: 2010m D+

PEQUENO TRAIL DO ZÊZERE – K20 – Circuito Nacional de Trail Jovem (Serie 150)
Domingo, 14 de novembro

Hora de partida: 9h00

Distância: 20,5 Kms

Desnível acumulado positivo: 970m D+

MINI TRAIL DO ZÊZERE – K14
Domingo, 14 de novembro

Hora de partida: 10h00

Distância: 14,0 Kms

Desnível acumulado positivo: 530m D+
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CAMINHADA DO TRAIL DO ZÊZERE – K14
Sábado, 13 de novembro

Hora de partida: 9h30

Domingo, 14 de novembro

Hora de partida: 10h30

Distância: 14,0 Kms

Desnível acumulado positivo: 530m D+

CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
Para situações graves, que impliquem resgate do participante (por exemplo: fraturas ou traumatismo com
inconsciência do participante)

Para outras situações como, por exemplo: entorses leves, quedas pouco graves com pequenas escoriações, indisposições ou
meras desistências (por dificuldade física), contactar: 919 911 176 ou 936 655 879
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PLACAS INDICATIVAS
Todas as placas indicativas do Trail do Zêzere têm, propositadamente, os
símbolos do evento do lado de baixo.
No caso de se cruzarem com placas com os símbolos ao contrário, os
participantes deverão contactar imediantamente a organização, para que
possam ser encaminhados para o sentido certo do percurso.

Todos os percursos estão marcados
com fitas de cor amarela, com a
inscrição “TRAIL DO ZÊZERE” (a preto)
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ATENÇÃO !!!
- A permanência dentro do Pavilhão Municipal deverá ser feita APENAS pelo tempo estritamente necessário.
Ou seja, apenas para o levantamento do Kit de Participante (que, sempre que possível, deverá ser feito pela pessoa
responsável pela equipa, de forma a evitar a entrada de muitas pessoas no recinto) e na altura da chegada à Meta.

- Dentro do Pavilhão Municipal A UTILIZAÇÃO DA MÁSCARA FACIAL É OBRIGATÓRIA!

- Assim que cruzarem a linha de Meta, os participantes deverão colocar imediatamente a máscara facial.

- Após a chegada à Meta, os participantes poderão passar no abastecimento final e recolher aquilo que pretenderem
ingerir, desde que façam a desinfeção das mãos antes da chegada à zona de abastecimento. A ingestão dos
alimentos/bebida TERÁ DE SER FEITA NO EXTERIOR DO PAVILHÃO!

Votos de boa participação para todos !
15

