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REGULAMENTO Free Trail Moinhos da Gândara 2021 

 

1º - PROMOÇÃO  

Free Trail Moinhos da Gândara, com o apoio da Junta de Freguesia de Moinhos da 

Gândara, no âmbito do 24.º Aniversário da Freguesia, vai promover o desafio 

Free Trail Moinhos da Gândara nos dias 19 junho e 20 de junho de 2021. Será 

possível fazer o percurso sem qualquer intuito competitivo, o local de partida e 

chegada será o Recinto de Festas em Ribas. 

 

2º - PERCURSOS 

Dia 19 de junho às 18h  

Dia 20 de junho às 9h.  

Percurso com dificuldade fácil, de aproximadamente 12 km. 

Percurso marcado com placas e fita de sinalização Trilhos Moinhos da Gândara de cor 

laranja. 

  

3º - NORMA - FREE - TRAIL MOINHOS DA GÂNDARA 

Todos os participantes deverão estar inscritos até ao dia 14 de junho. 

A PARTICIPAÇÃO NESTE DESAFIO GRÁTIS É DA INTEIRA 

RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES, recomendamos que sejam atletas 

que gozem de boa saúde e se encontrem com uma preparação física apta a esforços, 

não se RESPONSABILIZANDO A ORGANIZAÇÃO POR QUALQUER TIPO DE 

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS PROVOCADAS PELA SUA PARTICIPAÇÃO. 

Devem ser seguidas todas as normas da DGS sendo da inteira responsabilidade dos 

participantes.  

Grupos máximo de 5 atletas e utilização de máscara na partida e na chegada. 

 

4º    ECO RESPONSABILIDADE 

O atleta é responsável pelo transporte dos invólucros e outro lixo não natural, 

provenientes de Géis, Barras, etc., no seu próprio CamelBak ou Cinto, transportá-lo 

até á Meta. 

Não é permitido destruir ou alterar propositadamente qualquer elemento natural 

(muros, plantações, sinalética, marcações, etc.) ao longo do percurso. 
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5º - ABASTECIMENTO – AUTO SUFICIENCIA DE LIQUIDOS E 
SÓLIDOS 

Devido à Pandemia provocada pela COVID-19, a prova vai decorrer em regime de 

Auto-Suficiência. Os participantes deverão ser portadores de líquidos e sólidos 

suficientes no decorrer da prova. 

 

6º - ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 

O presente regulamento segue as boas normas e recomendações. Todos os 

participantes pelo facto de efetuarem o ato de inscrição no evento pressupõe a total 

aceitação do presente Regulamento. O mesmo pode ser alterado mediante 

aditamento. 

 

7º - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela organização, de cujas 

decisões não haverá recurso. 

  

 

Trilhos Moinhos da Gândara 

  

17 de maio de 2021 

 


