GUIA DO
ATLETA

SERRA AMARELA SKYMARATHON

A CARLOS SÁ NATURE EVENTS

A Carlos Sá Nature Events (CSNE) é uma empresa que promove e organiza
eventos desportivos em contacto muito próximo com a Natureza. Carlos Sá,
mentor deste projeto, é também o ultramaratonista português com maior
reconhecimento internacional na modalidade. O seu currículo é vasto em
competições nacionais e internacionais incluindo variadas ultramaratonas
de montanha e de estrada e desafios sob condições climatéricas extremas
quer no deserto, gelo ártico e floresta tropical.
A Carlos Sá Nature Events oferece experiências de trail running e corridas
de estrada em Portugal, centrando a sua ação no Parque Nacional Peneda-Gerês, na Serra d’Arga, vale do Douro e Penacova. A empresa organiza
várias provas de trail running e experiências de trekking com várias
distâncias, proporcionando experiências desportivas para todos os
gostos e capacidades. A confiança depositada nesta empresa pela IAU
(International Association of Ultrarunners) e pela ITRA (International Trail
Running Association) para a organização do Campeonato do Mundo de
Trail em 2016, no Parque Nacional Peneda-Gerês, foi o reconhecimento
final do trabalho de excelência desenvolvido pela CSNE.
Embora as provas organizadas pela CSNE tenham maioritariamente um
público português, tem aumentado a participação de atletas estrangeiros. A última prova por etapas organizada teve uma participação de
cerca de 80% de público estrangeiro.
http://www.carlossanatureevents.com

A REGIÃO

“Aproximadamente metade do concelho de Ponte da Barca faz parte do
território do PNPG, talvez por isso a paisagem de Ponte da Barca
imprime-se a cores em retinas cansadas pelo stress do quotidiano. Por
todo o concelho, os rios e os ribeiros, as albufeiras, as praias fluviais, as
quedas de água e o verde da paisagem da Serra Amarela revelam imagens únicas e oferecem a possibilidade de contato direto com a
natureza.
Este vasto leque de recursos naturais que Ponte da Barca tem para
oferecer, tem vindo a ser aproveitado para usufruto de todos aqueles
que buscam no contato com a natureza o refúgio ao agitado ritmo
urbano.
Através da oferta das mais variadas atividades ao ar livre, vocacionadas
para pessoas de todas as idades e de diferentes extensão e/ou características, o aproveitamento destas atividades de desporto, de lazer e de
aventura favorecem a imersão mais intima no ambiente natural e nas
maneiras de viver das populações locais.” (in site do Município de Ponte
da Barca)
Todas as informações sobre os pontos de interesse a visitar, alojamentos, restauração e gastronomia do concelho de Ponte da Barca poderão
ser encontradas no site do Município.

http://www.cmpb.pt

APRESENTAÇÃO DA PROVA

Será nos dias 26 e 27 de Junho de 2021, que a Carlos Sá
Nature Events®, em parceria como Município de Ponte da
Barca, organizará a terceira edição do evento Serra
Amarela SkyMarathon.

Este ano, devido ao contexto pandémico atual, o evento
terá algumas particularidades relacionadas com as
orientações da DGS para o combate à propagação do
COVID-19, nomeadamente:

A aposta na Serra Amarela surge do reconhecimento das
potencialidades fantásticas desta região, com toda a
sua beleza e relevo agreste, para a prática da modalidade em franco crescimento em Portugal.

- uso obrigatório de máscara facial de proteção (exceto
quando os participantes estiverem a correr no percurso);
- cumprir com o distanciamento social de 2m;
- Lavagem frequente das mãos (sempre que possivel);
- Desinfeção das mãos sempre que recomendado.

Este evento contará com várias distâncias competitivas.
No dia 26 de junho realizar-se-á o Prólogo SASM de
2 Km. No dia 27 de Junho realizar-se-ão as distâncias
de 45 Km, 35Km, 15Km e caminhada 9Km. A prova rainha
será o Ultra Trail com cerca de 45kms.
O Trail Running, uma vertente da Corrida em Montanha,
levará os seus participantes a percorrer trilhos inóspitos,
aldeias preservadas, castelos, rios, vegetação luxuriante
e verdejante, com vistas incríveis sobre os espelhos de
água da Albufeira de Vilarinho das Furnas e da Albufeira
de Tamente,neste maciço montanhoso do único Parque
Nacional de Portugal – o Parque Nacional Peneda-Gerês.

Oferta
Para além de produzir a t-shirt oficial do evento a Impetus tem um presente especial para ti atleta!
15% de desconto em toda a loja online com o código:

Serraamarela15
Desconto não acumulável com outras promoções e
válido até dia 27 de junho (último dia da prova Serra
Amarela Sky Marathon)

PROGRAMA

SECRETARIADO E ARENA DA PROVA

26 DE JUNHO (SÁBADO)

CENTRO DA VILA DE
PONTE DA BARCA
(JUNTO À PISCINA MUNICIPAL)

15h00 – 19h00 · Funcionamento do secretariado/entrega de dorsais
no centro da Vila de Ponte da Barca (junto à piscina Municipal)
18h00 · Prólogo SASM 2Km - Vila de Ponte da Barca
41.80848, -8.41596

27 DE JUNHO (DOMINGO)
05h30 – 07h00 // Funcionamento do secretariado/entrega de
dorsais para a prova de 45 Km
07h00 // Partida da prova Trail Ultra 45Km- centro da aldeia de
Entre-ambos-os-rios.
07h00 – 8h00 // Entrega de dorsais na Escola Básica de Entre
ambos-os-rios para a prova de 35 Km
08h00 // Partida da prova Trail Longo 35 km - centro da aldeia de
Entre-ambos-os-rios.
08h00 – 9h45 // Entrega de dorsais na Escola Básica de Entre
Ambos-os-Rios para as provas de 15 Km e Caminhada.
10h00 // Partida das provas Trail Curto 15 km e caminhada.
11h30 // Chegada prevista dos primeiros atletas 15 Km
11h30 // Chegada prevista dos primeiros atletas 35 Km
12h30 // Chegada prevista dos primeiros atletas 45 Km
13h30 // Cerimónia de entrega de prémios - centro da aldeia de
Entre-ambos-os-rios.

GPS: 41.80848, -8.41596
SÁBADO : 15H00 - 19H00

ESCOLA BÁSICA DE
ENTRE AMBOS-OS-RIOS
GPS: 41.820861, -8.317180
DOMINGO: 5H30 - 7H00
7H00 - 8H00
8H00 - 9H45

O levantamento do dorsal será pessoal, isto é, o dorsal só será entregue ao
atleta em questão. É obrigatória a desinfeção das mãos e o uso de máscara
durante a permanência no secretariado.
Todos os atletas devem fazer-se acompanhar de um documento de identificação e de quatro alfinetes para fixação do dorsal.
Tendo em conta as orientações da DGS no combate à COVID-19, no ato do
levantamento do dorsal será solicitado a cada participante um Termo de
Responsabilidade devidamente assinado, no qual assumirá o seguinte:
Que leu e aceita na integra o presente regulamento;
Que tem capacidade física e psicológica para participar neste tipo de evento;
Que não apresenta sintomatologia suspeita de infeção por COVID-19;
Que não teve contacto com caso confirmado ou provável de infeção por
SARS-Cov-2 ou Covid-19 nos últimos 14 dias.
Deve ser impresso, devidamente assinado (assinatura legível) e entregue no
ato do levantamento do dorsal.
O Termo de responsabilidade está disponível para download em:
DOWNLOAD DO TERMO DE RESPONSABILIDADE:
PT: https://cutt.ly/8n9p6NO
EN: https://cutt.ly/kn9p5sp

PROVAS
45KM · 35KM · 15KM
CAMINHADA 9KM

CARACTERÍSTICAS

SKY MARATHON 45KM

DISTÂNCIA
45,5 KM

DESNÍVEL NEGATIVO

2340 D+

2340 D-

PARTIDA/
CHEGADA
ESCOLA BÁSICA DE
ENTRE AMBOS-OS-RIOS
GPS: 41.820861, -8.317180

ABASTECIMENTOS
5

MATERIAL OBRIGATÓRIO

DESNÍVEL POSITIVO

MANTA TÉRMICA

TEMPO MÁXIMO
11 H

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA

APITO

TELEMÓVEL

HORÁRIO
7:00

BARREIRA HORÁRIA

ABASTECIME NTO S

SKY MARATHON 45KM

ERMIDA

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

7 KM

41.819777, -8.258637

LINDOSO

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

20 KM

41.865936, -8.199121

ALTO DA LOURIÇA

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

27 KM

41.815974, -8.193012

GERMIL

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

36 KM

41.783874, -8.265879

PARADELA

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

41 KM

KM 29 ALTO DA LOURIÇA
KM 45,5 META

7 DE PROVA
11H DE PROVA

41.795623, -8.301657

GRÁFICO D E A LTIM E TR IA
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DOWNLOAD DO TRACK: https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/153666

CARACTER ÍSTICAS

SKY RACE 35KM

DISTÂNCIA

DESNÍVEL POSITIVO

DESNÍVEL NEGATIVO

35 KM

1860 D+

1860 D-

ESCOLA BÁSICA DE
ENTRE AMBOS-OS-RIOS
GPS: 41.820861, -8.317180

ABASTECIMENTOS
4

M ATERIAL O BR IGATÓRIO

PARTIDA/
CHEGADA

MANTA TÉRMICA

TEMPO MÁXIMO

SERIES

NÃO TEM

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA

APITO

TELEMÓVEL

HORÁRIO
8:00

ABASTECIM E NTO S

SKY RACE 35KM

ERMIDA

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

7 KM

41.819777, -8.258637

ALTO DA LOURIÇA

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

16,5 KM

41.815974, -8.193012

GERMIL

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

25 KM

41.783874, -8.265879

PARADELA

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

30 KM

41.795623, -8.301657

GRÁFI CO DE A LTIM E TR IA
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DOWNLOAD DO TRACK: https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/153665

CARACTER ÍSTICAS

MINI RACE 15KM

DISTÂNCIA

DESNÍVEL POSITIVO

DESNÍVEL NEGATIVO

15 KM

600 D+

600 D-

ESCOLA BÁSICA DE
ENTRE AMBOS-OS-RIOS
GPS: 41.820861, -8.317180

ABASTECIMENTOS
1

MATERIAL RECOMENDADO

PARTIDA/
CHEGADA

MANTA TÉRMICA

TEMPO MÁXIMO
NÃO TEM

RESERVATÓRIO
DE ÁGUA

APITO

TELEMÓVEL

HORÁRIO
10:00

ABASTECIMEN TO S

MINI RACE 15KM

PARADELA

SÓLIDOS E LÍQUIDOS

9 KM

41.795623, -8.301657

GRÁFICO DE A LTIM E TR IA
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DOWNLOAD DO TRACK: https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/153692

CARACTERÍSTICAS

CAMINHADA 9KM

DISTÂNCIA
9 KM

PARTIDA/
CHEGADA
ESCOLA BÁSICA DE
ENTRE AMBOS-OS-RIOS
GPS: 41.820861, -8.317180

HORÁRIO
10:30

REFORÇO ALIMENTAR
META

SEGURANÇA

Cada atleta é responsável
pela sua própria segurança.
É imprescindível que os atletas tenham a
condição física adequada às características
desta prova de extrema dureza, onde estão
presentes em simultâneo, elevada quilometragem, longa duração de tempo para a sua
conclusão, terreno extremamente montanhoso
com características de alta montanha e grandes
desníveis, com trilhos técnicos.
O terreno onde se desenrola a prova está sujeito
a alterações climatéricas repentinas, pelo que os
atletas poderão estar expostos a situações
meteorológicas tão diferentes como: calor, frio,
vento forte, nevoeiro denso e precipitação intensa. É fundamental que o atleta tenha a noção de
autogestão do esforço, quer físico, quer mental,
perante situações adversas extremas às quais
poderá ficar exposto, sem que seja possível
ajuda/resgate imediato. É fundamental o atleta
comer e beber regularmente durante a prova,
saber como atuar em caso de pequenas lesões,
indisposições gástricas, entre outras situações
normais, decorrentes de atividades em montanha.
É também muito importante que cada atleta

transporte consigo todo o material obrigatório/recomendado que a organização aconselha já
que, independentemente das condições climatéricas, este material deve ser considerado pelos
atletas como o seu Kit de Sobrevivência e acompanha-los sempre em terreno montanhoso de
difícil acesso. As condições climatéricas na montanha podem mudar muito rapidamente e todo o
material obrigatório/recomendado pode vir a ser
muito útil, já que o resgate em montanha pode
demorar várias horas.
Esta é uma prova de corrida em semi-autonomia,
pelo que o atleta deve transportar consigo todo o
equipamento adequado e necessário para a
conclusão da mesma.
No caso, de não se sentir em condições físicas ou
mentais para continuar, o atleta deve ligar para
os números de emergência que estão no dorsal
ou para o 112. Devem nesta situação dar o
máximo de informações possíveis sobre a situação, bem como a localização.
Antes da prova, aconselhamos especial atenção
às previsões meteorológicas, antecipando eventuais dificuldades acrescidas em função de
condições adversas. Alertamos, também, que
poderá haver necessidade de alterações no
percurso, no caso de condições meteorológicas
adversas.
A organização terá um sistema de segurança ao
longo de todo o percurso (staff da prova,
voluntários e meios para apoio logístico) e a
colaboração dos Bombeiros Voluntários de Ponte
da Barca. Contudo, dado que será impossível

realizar corte de tráfego rodoviário nalgumas
passagens, os participantes devem cumprir as
regras de trânsito nas estradas de uso público,
devendo ainda respeitar o meio envolvente ao
percurso, tendo consciência de que o percurso
pode atravessar propriedade privada sob pena de
terem de assumir potenciais danos e indemnizações resultantes do seu incumprimento.
Para a organização ter um completo controlo
sobre os participantes que estão a realizar a atividade é obrigatório os desistentes comunicarem o
seu nº de dorsal à organização.
Os participantes ficam cobertos pela Apólice de
Acidentes Pessoais da Companhia de Seguros
VICTORIA, à qual corresponde os respetivos
capitais:
Morte: 28.530,00€;
Invalidez Permanente: 28.530,00€ com uma franquia de 10%;
Despesas de Tratamento e Repatriamento:
4.590,00€ com uma franquia de 90€ por sinistro;
Despesas de funeral: 2.290,00€
Condições especiais: Para pessoas com idade superior a 70
anos, fica excluído as Despesas de Tratamento e Invalidez
Permanente. A franquia a aplicar na cobertura de Despesas
de Tratamento e Repatriamento é um valor suportado pelo
sinistrado/Pessoa Segura por sinistro/acidente, a deduzir
em despesas apresentadas por este, ou a solicitar ao
mesmo caso nos seja faturado diretamente pelas
entidades hospitalares, sejam estas pertencentes, ou não,
ao Sistema Nacional de Saúde.
A prova tem também um Seguro de Responsabilidade Civil
com Apólice da Companhia de Seguros ALLIANZ.

MARCAÇÕES

CONTROLO DE TEMPOS

Ao longo do percurso existem vários placas
sinalizadoras como as das imagens que se
seguem. O percurso está marcado com fita
sinalizadora, bandeirolas, placas direcionais e
placas informativas devidamente identificadas.

Controlo realizado através dum chip que o atleta
tem de validar em cada um dos postos de
controlo. A não entrega e/ou perda de um chip à
organização é da exclusiva responsabilidade do
participante. Ficarão a cargo dos participantes
todos os custos associados à sua reposição.
Toda a gestão dos tempos está ao cargo da
empresa Stop&Go.

INFORMAÇÕES GERAIS

ABASTECIMENTOS
À entrada nos abastecimentos é obrigatória a desinfecção das mãos e o uso de
máscara de proteção durante a permanência nos
mesmos. São aconselhados
todos os participantes a
manter o distanciamento
social de 2m e a fazer a
lavagem eficaz das mãos
sempre que possível.
Informamos que os abastecimentos líquidos não serão
fornecidos
através
de
garrafas nem de copos
plásticos.
Cada atleta é responsável
por levar consigo o (s) recipiente (s) que julgue mais
adequado (s) para a sua
hidratação
(preferencialmente servindo
também
para bebidas quentes). Na
zona de meta haverá um
reforço alimentar de sólidos
e líquidos para todos os
atletas.

Apenas os elementos do
staff tocarão nos recipientes com a comida e bebidas
disponibilizadas. Os atletas
não devem tocar nos recipientes e apenas indicar o que
pretendem. Após abastecerem-se, os atletas devem sair
da Área de alimentação,
manter o distanciamento
social de 2m recomendado
pela DGS relativamente a
outros atletas e, só após,
retirarem a máscara de
proteção
para
poderem
comer.

BANHOS
Devido às recentes orientações da DGS face ao
aumento no número de
novos casos COVID-19, e para
evitar aglomerados de pessoas, o local para banhos
não estará disponível.

WC’S
ZONA DE PARTIDA/ META
PAVILHÃO E ESCOLA
BÁSICA DE ENTRE
AMBOS-OS-RIOS

ESTACIONAMENTO
GPS: 41.821080, -8.317273
GPS: 41.819562, -8.315914

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Rua Dr. Joaquim Moreira Barros
4980-633 Ponte da Barca
Tel. 258 454 311

SERRA AMARELA KIDS
Contrariamente ao anunciado inicialmente, o Serra
Amarela Kids não se irá
realizar. Para reduzir os
aglomerados de acompanhantes/familiares
dos
participantes a aguardar na
zona de meta, a organização
decidiu não realizar o Serra
Amarela Kids.
A organização também apela
a que os participantes, após
a sua chegada à zona de
meta, não permaneçam mais
tempo que o estritamente
necessário para evitar os já
mencionados aglomerados.

GNR
Avenida da Liberdade
Ponte da Barca
Tel. 258 480 080

TESTES COVID
Considerando as recentes
atualizações de 17/06/2021
na Norma 019/2020 da DGS,
relativa à Estratégia Nacional
de
testes
para
SARS-CoV-2,
os
participantes devem realizar um
teste COVID-19 e apenas
comparecer no evento no
caso de este ser negativo.

