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Entidade Organizadora:

Parceiros principais:

Parceiros estratégicos:

1: Entidade 0rganizadora e entidades Parceiras



Data proposta : 20 de novembro de 2002

Eventos propostos: trail (K21), mini-trail (K10) e caminhada (k10)

Horário dos eventos:

§ trail longo- 09:00am-13:00pm

§ Mini-trail- 09:10am-11:30pm

§ Caminhada-09:15am-11:30pm

§ Entrega de prémios- 12:00pm

(proposta de entrega de prémios pelo executivo da CMC, Junta de Freguesia de Alcabideche e da União de Freguesias de Cascais e Estoril) 

Categorias propostas em competição: 

§ seniores, veteranos e equipas (M e F)

§ jovens (sub 23) 

§ binómios “pai & filho” e “canicross” (dono & cão) 

2: Modelo de evento desportivo:



Tipologia de evento: evento competitivo principal de trail

running com cronometragem profissional

Percurso circular: Charneca- Almoínhas Velhas – Biscaia-

Azoia- Cabo do Roca- Abano- Barril- Charneca

Distância: 21,4km

Desnível acumulado: 1198m

Abastecimentos da prova (CP- ponto de controlo): 4

CP1 (K6, K12, K17): água e maçãs

CP4 (meta): água, maçãs e sopa quente (legumes)

2.1: Trail “Atlantic Cliff´s Adventure”



Tipologia de evento: evento competitivo de trail running com

cronometragem profissional (modalidade de trail curto- TC)

Percurso circular: Charneca - Almoínhas Velhas - Abano –

Barril - Charneca

Distância: 9,6 km

Desnível + acumulado: 376m

Pontos de abastecimento (CP´s): 2

CP1 (K6): água e maçãs

CP2 (meta): água, maçãs e sopa quente (legumes)

2.2: Mini-trail “Charneca”



Tipologia de evento: evento social de caminhada não

competitiva

Percurso circular: Charneca - Almoínhas Velhas - Abano –

Barril - Charneca

Distância: 10 km

Desnível + acumulado: 376m

Pontos de abastecimento (CP´s): 2

CP1 (K6): água e maçãs

CP2 (meta): água, maçãs e sopa quente (legumes)

2.3: Caminhada



Proposta de entidades a envolver no policiamento:

GNR e Polícia Marítima

Proposta de entidades e meios envolvidas no socorro:

Bombeiros voluntários de Cascais ou Alcabideche (1 ambulância), 1 médico e 1 enfermeira

1 viatura UTV 4x4 (Apoio e recolha de atletas)

Proposta de entidades envolvidas na logística, planeamento e segurança

Câmara municipal de Cascais, Proteção Civil, PNS-C, GNR e Polícia Municipal

Equipa de voluntários:

20 pessoas

Pedidos de parecer a solicitar:

- CMC/Cascais Ambiente, PNS-C, GNR, Capitania de Cascais e Associação de Atletismo de Lisboa

3: Planeamento e segurança



5.1- Sustentabilidade ambiental

- Percurso definido através de antigos trilhos de pescadores, percursos vicinais e estradões, sem passar por percursos

ilegais abertos para a pratica de atividades de natureza (BTT)

- Marcação de percursos sem recurso a plásticos

- Marcação efetuada 1 dia antes e recolha total de marcações e lixos encontrados no percurso no mesmo dia da prova

- 5% do valor da bilheteira para entrega de plantas autóctones locais típicas dos vales suspensos costeiros à CMC

- Ação de Plogging pré-prova para divulgação da problemática do lixo marinho ao longo da costa dos vales costeiros pos

onde passa a prova

.2- Harmonização com trânsito automóvel e comunidade local

- 1único atravessamento de via de circulação automóvel (N-247)

- Marcação efetuada 1 dia antes da prova

- Recolha total de marcações e lixos encontrados no percurso no mesmo dia da prova

5: Sustentabilidade



5: Certificações desportivas



6: Estimativa Orçamental

Despesas

Comunicação e imagem 2 000 €

Policiamento 1 250 €

Gestão técnica, logística e operacional 2 500 €

Gestão de inscrições 1 000 €

Instalações 750 €

Alimentação e bebidas 2 000 €

Certificações desportivas 1 250 €

Despesa total: 10 750 €

Receitas

Inscrições (500 participantes, valor médio de 10€) 5 000 €

Apoio financeiro CMC (proposta) 6 000 €

Receita total: 11 000 €

Saldo Final: 250 €



7: Pedido de apoio à CMC

§ apoio financeiro de 6. 000€:

§ licenciamentos

§ pódio

§ baias/ barreiras de segurança

§ recolha de lixo


