Regulamento da 10ª Maratona BTT de Arganil - INTERMARCHÉ
Arganil, 14 de MAIO de 2017
REGULAMENTO DESTINADO A PARTICIPANTES NÃO FEDERADOS
1. A 10ª Maratona de Arganil é organizada pelo “Clube Arganil BTT Serra do Açor”.
2. O trajeto em linha percorrerá caminhos rurais e trilhos na região de Arganil, com a extensão de 80Km ou 40km
aproximadamente, estando o percurso aberto ao movimento de outros veículos, pelo que todos os participantes deverão
respeitar as regras de trânsito.
3. Durante o percurso existirão diversos postos de controlo, não sendo a sua localização conhecida dos participantes. Só aos
participantes que tenham efetuado todos os controlos será atribuído o tempo realizado.
4. O percurso estará marcado com placas e fitas sinalizadoras em toda a sua extensão.
5. Os participantes poderão optar pelo percurso da meia-maratona com cerca de 40Km, ou pelo percurso da maratona com
cerca de 80Km.
6. Podem participar pessoas de ambos os sexos a título individual.
7. Todos os participantes farão parte do escalão único independentemente da idade ou sexo.
8. Será elaborada uma classificação final cronometrada para cada um dos percursos.
Co-organização:

Clube Arganil BTT Serra do Açor
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9. O valor pago por inscrição é de 10,00 euros aos quais acrescem 5 euros caso pretenda almoçar, sendo de 7,5 euros para
acompanhantes. Acompanhantes com idade inferior a 10 anos não pagam qualquer valor.
10. A participação de atletas com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos só pode ser efetuada após entrega de
termo de responsabilidade (Anexo 1).
11. As inscrições serão aceites até ao dia 11 de maio de 2017.
12. Toda a documentação, incluindo dorsal, será entregue no dia do evento.
13. As inscrições só serão validadas após pagamento e não serão aceites inscrições de última hora.
14. No valor da inscrição está incluído:
a) Participação na meia-maratona com cerca de 40Km, ou na maratona com cerca de 80 Km.
b) Apoio com água, fruta e barras energéticas nas Zonas de Reabastecimento.
c) Seguro de Acidentes Pessoais.
d) Almoço de confraternização.
15. É obrigatório o uso de capacete devidamente colocado durante todo o percurso.

16. Todo o comportamento antidesportivo implicará a desclassificação do participante, pelo que não poderá voltar a
participar em futuras edições.
Co-organização:

Clube Arganil BTT Serra do Açor

Juntar fotocópia do B.I./Cartão do Cidadão do pai ou tutor que assina o Termo de
responsabilidade, assim como os mesmos dados do participante.

_______________________________________

Assinatura

_________________, _____ de __________________, de 20___

- Só para participantes menores de 18 (dezoito) anos –
Eu _____________________________________________, portador do
B.I./Cartão do Cidadão n.º _____________________, residente
em________________________ , nascido em ___ / ___ / ______, residente
em ____________________________, na qualidade de encarregado de
educação de _______________________________________________, com
o B.I./Cartão do Cidadão n.º ________________, nascido em __ / __ / ____,
residente em ____________________________, declaro que autorizo o meu
educando a participar na 10ª Maratona BTT de Arganil - INTERMARCHÉ, a
realizar no dia 14 de MAIO de 2017, em Arganil.

Declaração

Termo de Responsabilidade

Arganil, 14 de maio de 2017
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ANEXO 1

