
 
 
 

Regulamento “As Voltas do Impossível 2021” 
 
 
As Voltas do Impossível não têm prémios, não têm galardões, nem mesmo troféus. 
Apenas têm para oferecer, o prémio mais desejado: a perpetuação do feito, a “imortalidade” 
da conquista dos heróis que ousam terminar o desafio. Esses, terão os seus NOMES* gravados 
numa grande rocha, que ficará para sempre na Aldeia Rio de  
Frades! 
 
A Confraria Trotamontes e o Município de Arouca vão realizar a 2ªedição do evento “As Voltas 
do Impossível”, esta consiste numa prova de trail que se realizará dia 29 de Maio em Arouca – 
Rio de Frades. 
 
.A prova consiste em percorrer 5 voltas com cerca de 21km cada, tendo que as concluir em 15 
horas. 
 
.Não haverá prémios nem abastecimentos. 
 
.A prova decorrerá conforme as regras da DGS para eventos de trail, em vigor aquando a 
realização do evento 
 
.Na zona de partida os atletas serão agrupados (grupos de 10 ou 20 pessoas). 
 
.Deverão utilizar máscaras na partida, podendo retirar após 200m. 
 
 
1.CANDIDATURA: 
É obrigatório o envio de um “pedido de escolha” para o email:” voltasimpossivélmail.com” 
com o seguinte conteúdo: 
- As razões porque pretendes participar nas Voltas do Impossível;  
- Um breve currículo onde deve constar, no mínimo, uma prova superior ou igual a 100 kms. 
- As inscrições estarão limitadas a 50 participantes. 
 
 
2.FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 
Após a aceitação da candidatura, o atleta selecionado irá receber uma “Carta de Condolências” 
que formaliza, assim, a inscrição e indica: 
-O pagamento de uma taxa pecuniária de 19.58 €; 
-Uma taxa adicional de 1 cerveja artesanal;  
-E, uma matrícula de automóvel; 
 
 
 



3.PERCURSO 
-5 Voltas com uma distância aproximadamente de 21kms e 1500m de desnível cada uma; 
-O começo e o término de cada itinerário será na aldeia de Rio de Frades sobre a ponte; 
-O sentido inicial da prova será o dos ponteiros do relógio, alternando-se nas voltas seguintes; 
-A organização fornecerá um track para orientação, e pontualmente haverá balizagem 
orientativa em pequenos troços. 
 
 
4.HORÁRIO: 
-As Voltas do Impossível começam a qualquer hora entre a meia-noite e o meio-dia do dia da 
prova, 29 de Maio; 
-Os atletas serão informados com 1 hora de antecedência pelo toque de uma corneta; 
-A prova terá início quando o diretor de prova acender a lanterna. 
 
 
5.REGRAS 
-Os atletas terão que encontrar 14 caixas com livros de Guias de Transporte que serão o 
comprovativo de passagem no local; 
-A falha de alguma destas guias no final de cada volta será motivo para desclassificação; 
-O Atleta correrá com um dorsal distinto por cada volta; 
-O tempo total que a organização dará para fazer as 5 voltas são 15 horas; 
-Nas 3 primeiras, consideradas a “Fun Race”, terão controlo de 9 horas e só passarão para a 
seguinte os que entrarem antes deste tempo; 
-A quarta volta terá um limite de 3 horas; 
-Os atletas que conseguirem terminar as 5 Voltas irão ser “imortalizados” com a inscrição do 
seu nome numa rocha de Xisto;  
-Todos os atletas que desistam ou não continuem no local de partida/chegada será tocada em 
sua homenagem a música do silêncio “Taps”, por um corneteiro. 
 
 
6.ABASTECIMENTOS: 
-Não existirão abastecimentos ao longo do percurso, o atleta só poderá ter apoio alimentar ou 
material na base, este será da sua responsabilidade. 
 
 
7.MATERIAL OBRIGATÓRIO: 
-O único material obrigatório será um apito, uma manta térmica, um telemóvel e um relógio 
com GPS. 
 
 
8.SEGURO: 
-Todos os atletas estarão cobertos por seguro de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil 
obrigatórios por lei,a franquia será da responsabilidade do atleta. 
 
 
9.DIREITOS DE IMAGEM E PUBLICIDADE: 
- A entidade organizadora reserva-se ao direito da exploração da imagem “As Voltas do 
Impossível” e de audiovisuais fotográficos e jornalísticos do evento. Qualquer projeto ou 
suportes publicitários produzidos para publicação devem obter o prévio consentimento da 
organização. 
 
10.PROTEÇÃO DE DADOS: 



-Todo o participante, ao formalizar a sua inscrição, autoriza a publicação dos seus dados 

pessoais necessários ao desenrolar da prova, seja nas listas oficiais, em meios de comunicação 

e/ou internet, assim como, o seu uso para envio de informação relativa ao evento, incluindo 

posteriores edições. Igualmente autoriza que as imagens recolhidas (fotografia ou vídeo) 

possam ser utilizadas de forma intemporal em qualquer ação publicitaria, com o único fim de 

promoção e divulgação do evento. 

 
 
11.MODIFICAÇÕES: 
-Estas regras podem ser editadas, alteradas ou melhoradas a qualquer momento pela entidade 

organizadora, sem aviso prévio. O facto de realizar a sua inscrição implica a aceitação do 

presente regulamento. 

 

 

12.CANCELAMENTO: 

-A organização pode cancelar o evento sempre que considere não existir condições de 

segurança para os atletas, ou desde que o cancelamento seja decretado pela proteção civil ou 

instâncias superiores  

-Em caso de cancelamento não haverá devolução do valor da inscrição esta transita para o ano 

seguinte,2022 

 

       

 


