
Regulamento 

 

Organização 

O Trail Nocturno “Restaurante Baía de Machico” é uma prova sob a 

organização do Ludens Clube de Machico agendada para o dia 15 de Dezembro 

com partida agendada para as 20h00. 

 

Descrição 

O Trail Nocturno “Restaurante Baía de Machico” é uma competição 

disputada em percurso predominantemente rural alternando subidas e descidas 

em trilhos e estradões de terra batida. Com partida de chegada sensivelmente no 

mesmo local os atletas percorrem grande parte dos sítios desta freguesia.  

 

 

Competitividade e Respeito pelo Ambiente 

O Trail Nocturno “Restaurante Baía de Machico” é celebrado em absoluto 

respeito pelo meio ambiente. Serão desclassificados os participantes que exerçam 

comportamento paramilitar, defendendo o terrorismo, mostrando atitudes 

violentas ou xenófobas, prejudicando concorrentes, ou deitando lixo em qualquer 

parte do percurso. É obrigatório respeitar as áreas cultivadas, pecuária, 

propriedade privada em geral e os turistas que eventualmente se encontrem em 

passeio. Os participantes serão responsáveis pelas indemnizações daí resultantes. 

 

 

Inscrição, Requisitos e Obrigações dos Participantes 

1.Inscrição e pagamento: 

a) Somente as inscrições feitas na página www.ludensmachico.pt é que serão 

aceites e após posterior pagamento da taxa definida; 

b) Cada participante deve preencher corretamente todos os seus dados pessoais; 

c) A inscrição é fixada em 10.00€ (inclui bebida no “Restaurante Baía”) 



d) O pagamento deverá ser efetuado, ou por transferência bancária (Nib: 0033 

0000 4522 3429 0470 5) ou dirigindo-se à sede do Ludens Clube de Machico. 

f) Em caso de não comparência não haverá reembolsos do valor das inscrições 

nem entrega de camisolas. 

g) Limitado aos 100 primeiros inscritos pagantes  

 

2. A inscrição inclui: 

a) Seguro de prova. 

b)T-shirt técnica alusiva ao evento. 

c) Bebida no Restaurante “Baía” 

 

3.Requisitos para Participação 

a) Ter 16 anos no ano em que se realiza a prova; 

b)Conhecer e aceitar as condições do presente regulamento; 

c) Efetuar corretamente a inscrição. 

 

 

Termo de Responsabilidade 

Os participantes inscritos no Trail Restaurante Baía de Machico terão de 

preencher e assinar um termo de responsabilidade. Os mesmos compreendem 

participar voluntariamente e sob a sua própria responsabilidade na competição. 

Por conseguinte concordam em não reclamar com as autoridades, colaboradores, 

patrocinadores e outros participantes de qualquer responsabilidade com os 

mesmos e seus herdeiros. 

 

Secretariado 

O secretariado funcionará na Sede do Ludens Clube de Machico entre as 

19h00 e as 19h40 no dia da prova. Os atletas deverão fazer-se acompanhar do 

termo de responsabilidade e de um documento de identificação pessoal. 



 

 

Normas de Segurança 

Os participantes devem ajudar um outro participante que esteja em 

dificuldades. Em caso de acidente no decorrer da prova, e na situação de não 

poder prosseguir, o participante deve entrar em contacto imediato com a 

organização, ou pedir alguém que informe esta da sua situação. Caso contrário 

deverá tentar chegar ao final onde será socorrido. 

 

 

Desclassificação 

Será motivo de desclassificação se o participante: 

a) Chegar para além do tempo limite para a execução da prova (3 horas); 

b) Provocar danos em áreas privadas ou ajardinadas; 

c) Desrespeitar as normas gerais de proteção da floresta; 

d) Atirar lixo para o chão; 

e) Infringir outras regras estabelecidas pela organização no que diz respeito ao 

percurso e material obrigatório. 

f) Não ajudar um participante que esteja necessitando de ajuda; 

g) Que solicite ajuda sem necessidade. 

 

 

 

 

Material obrigatório  

 

       O uso do peitoral, frontal (luz na cabeça) e telemóvel com o contacto da 
Organização (925783480) é obrigatório. No final da prova deverá devolver o 

dorsal no secretariado. 



 

 

Prémios 

 

Troféu para o 1º classificado de cada escalão, medalhas para os 2º e 3º 

classificados  

 
 

 
Escalões 

 

Femininas 
- Sub 23 (idade entre os 18 e os 22 anos) 

- Seniores (idade entre os 23 e os 34 anos) 

- Veteranas I (idade entre os 35 e os 44 anos) 

- Veteranas II (idade entre os 45 e os 54 anos) 

-Veteranos III ( a partir dos 55anos) 

 

Masculinos 
- Sub 23 (idade entre os 18 e os 22 anos) 

- Seniores (idade entre os 23 e os 34 anos) 

- Veteranas I (idade entre os 35 e os 44 anos) 

- Veteranas II (idade entre os 45 e os 54 anos) 

-Veteranos III ( a partir dos 55anos) 

 

 

 

Direção da Prova 

A direção da prova pode suspender, reduzir, neutralizar ou parar a prova 

por motivos de segurança ou de força maior para além do seu controlo (clima, 

mudanças no fluxo hidrográfico, etc.). 

 

 

 

 

 

 



Seguro de Prova 

Os participantes nesta prova estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais, 

com a seguinte cobertura: 

- Morte ou Invalidez permanente: 26.278,00 € 

- Despesas de tratamento, repatriamento e salvamento por acidente: 4.204,00 € 

Tudo o que exceda estes valores é da responsabilidade do participante. 

 

 

Modificações 

Estas regras podem ser editadas, alteradas ou melhoradas a qualquer 

momento pela organização. O facto de realizar a sua inscrição demonstra o 

respeito do presente regulamento. 

  

 


