
REGULAMENTO PARTICULAR 
ROTA DAS GANDARAS 

  
   
- O evento vai-se realizar a 24/09/2017 e tem a denominação de IV ROTA DAS 
GANDARAS e vai desenrolar-se por caminhos circundantes a Vila Nova - Cantanhede. 
- A organização pertence ao Clube União Vilanovense, mais propriamente à secção Escola 
de BTT – Pedalar no Clube; 
- O evento está legalizada na Associação de Ciclismo da Beira Litoral como “prova aberta” 
inserida na Taça Regional XCM Centro, sendo desta forma pontuável para este 
campeonato, mas tem também a abertura a todos os praticantes em geral, e que queiram 
participar com objectivo lúdico de fomentar a prática do BTT e a utilização da bicicleta no 
dia a dia; 
  
Participação: 
- O evento tem a vertente competitiva e de laser, sendo que: 
- Todos os atletas federados têm que inscrever-se fornecendo o seu nº de licença; 
- Serão atribuídas placas frontais numeradas para as bicicletas de cada inscrito confirmado 
e consequentemente feita uma classificação para todos aqueles que concluírem o 
percurso.  
- Na Rota das Gândaras podem participar todas as pessoas de ambos os sexos, já que 
sejam fisicamente capazes, responsáveis e que assumam ter capacidade para o fazer o 
percurso consoante a escolha no ato da inscrição. Em paralelo haverá a Mini Maratona 
das Gândaras para quem quiser experimentar o percurso de BTT. 
- É obrigatório o termo de responsabilidade para menores de idade preenchido pelos pais 
ou pessoa acompanhante responsável; 
- A todos os participantes é obrigatório o uso de capacete homologado. 
- As atletas femininas deverão inscrever-se só para a Meia-Maratona; 
- os atletas menores de 17anos, só poderão participar na Mini Maratona 
- A entrada para as boxes será seccionada pelas categorias estipuladas no âmbito da 
F.P.C. e conforme o regulamento da Taça XCM da A.C.B. L. e em seguida os atletas não 
filiados na F.P.C. 
- Além deste regulamento, os atletas terão de cumprir o estipulado no regulamento da 
A.C.B.L.  
  
Seguro: 
- Os atletas filiados estão abrangidos pelo seguro da licença anual da F.P.C. 
- os atletas não filiados, estão abrangidos pelo seguro AP efectuado pela organização, 
mediante obrigatoriedade das condições mínimas exigidas por lei para o licenciamento do 
evento, através de protocolo com a F.P.C. 
- Em caso de acionar o seguro, é da responsabilidade do atleta a franquia no montante de 
€60,00. 
  
Percurso: 
- O percurso decorrerá por trilhos e caminhos de pisos diversos da região, contando com 
partes que entram na via pública, pelo que é dever dos participantes cumprir na íntegra as 
regras de trânsito; 
- O percurso de dificuldade média, e é realizado em circuito de 23km aproximadamente; 
- A Meia Maratona será 2 voltas ao percurso e a Maratona 3 voltas ao percurso; 
- A mini maratona será composta por 1 volta ao mesmo percurso, ou seja, terá 23 Kms de 
distância. 
- Todo o percurso está marcado com setas e fitas devidamente colocadas, tendo também 
sinalética adequada em locais considerados convenientes pela organização; 
- Serão colocados em quantidade e locais desconhecidos postos de controlo; 



- Haverá um percurso para principiantes e atletas com menos de 17 anos, denominado 
Mini Maratona constituído por uma só volta;   
  
Inscrições: 
- A inscrição de cada atleta pressupõe a aceitação dos regulamentos da prova. 
- As inscrições serão aceites on-line em formulário próprio no site 
www.bttmanager.com até dia 20/09/2017, porém serão aceites até às 18h de 
23/09/2017 com agravamento de 5€. 
- A sua inscrição apenas será considerada válida após pagamento por referência MB, que 
lhe é fornecida após a sua inscrição. 
-Os valores de inscrição para participantes são os seguintes: 
            - Com licença FPC - 8 € 
            - Não Federados - 10 € 
            - Mini Maratona - 5€    
- Não haverá almoço. Teremos tendas com bifanas e Caldo Verde             
- A inscrição inclui placa frontal, seguro, banhos, reabastecimentos no percurso e brinde; 
- As inscrições serão validadas com dorsal após o recebimento do pagamento. 
  
Secretariado e programa: 
- O secretariado vai funcionar na Escola Primária de Vila Nova na véspera, depois das 17h 
até às 20h e no dia da prova das 7h30 às 9h. 
- Controlo zero abre às 8h30 e a partida de todas as categorias será às 9h30; 
  
Classificações: 
- As classificações serão por escalões FPC para a Taça regional XCM: 
                        Juniores - < de 19 anos 
                        Elites – dos 19 aos 29 anos 
                        Masters 30 – dos 30 aos 34 anos 
  Masters 35 – dos 35 aos 39 anos 
                        Masters 40 – dos 40 aos 44 anos 
  Masters 45 – dos 45 aos 49 anos 
                        Masters C – dos 50 para cima 
                        Elites Femininas - < menos de 29 anos 
                        Masters Femininas – A partir dos 30 anos 
                        Betetistas 
                        Promoção Maratona 
                        Geral Maratona 
                        Geral Feminina(*) 
                        Geral Masculinos Meia-Maratona 
                        Betetistas/Promoção Feminina 
                        Mini Maratona Masculina 
  Mini Maratona Feminina 
(*)atletas femininas não deverão inscrever-se na Maratona 
  
Prémios: 
- Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada categoria e às 3 primeiras 
equipas. 
  
Diversos / reclamações: 
- Qualquer situação anómala, deverá contactar a organização através do telefone 
922223806 / 917344519 ou para o email  
  

A organização 

 

 



PROGRAMA da CORRIDA 

 

• Dia 23/09/2017 
Abertura do secretariado das 17H00 ás 20H00 
 
  

• Dia 24/09/2017 
07h30 - Abertura do secretariado da prova 
09h25 - Briefing 
09h30 - Partida Federados 
09h35 – Partida Promoção 
12h00  - Bifanas e Caldo Verde 
12h30 - Entrega de prémios a partir das 12H30 
  
 


