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Organização
O XI Raid por Terras de Mato - 11º Troféu João Bento é promovido e organizado pela Secção de BTT e
Cicloturismo do Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, o popular Ferróbico e realiza-se 26 de
Maio de 2019.

A Prova (BTT)
O XV Raid por Terras de Mato - 11º Troféu João Bento irá ter três percursos:
> o primeiro designado de Maratona (70kms), com grau de dificuldade técnica e física média 4 (5).
> o segundo designado de Meia>Maratona (45kms), com grau de dificuldade técnica e física média 3,5 (5).
> o terceiro designado de Familiar (20kms), com grau de dificuldade técnica e física média 1,5 (5).

Logística do Percurso
A partida será dada às 9h00m para os participantes da Maratona e Meia-Maratona.
A partida será dada às 9h10m para os participantes do percurso familiar.
O local da partida e de chegada (local da concentração) será na Avenida Alonso Gomes em Cabeça
Gorda.
Os percursos estão devidamente marcados com placas, marcas no solo e fitas sinalizadoras.
Para garantir a segurança de todos os participantes, irão estar elementos da organização em
cruzamentos de estrada e zonas de perigo, sempre que se justifique.
Existirão Zona de Controlo de Passagem (ZC) em locais desconhecidos dos atletas. Não existe Controlo
de Partida (controlo 0).
O participante que não efetuar todos os controlos não terá registo de tempo no final.
Zonas de Abastecimento
> O percurso da Maratona terá três zonas de abastecimentos sólidos (ZA);
> O percurso da Meia-Maratona 45kms terá duas zonas de abastecimentos sólidos (ZA);
> O percurso do passeio familiar 20kms terá uma zona de abastecimento sólido (ZA);
Além das ZA sólidas, acima referidas, vão existir, em algumas zonas dos percursos, pontos de água.
A organização terá o apoio de viaturas para o acompanhamento dos participantes ao longo do percurso.
A organização assegura a todos os participantes que por qualquer motivo tiverem de abandonar a prova,
o seu transporte e da sua bicicleta para o local de partida, não se responsabilizando por qualquer dano
que possa ocorrer na mesma.
Os percursos serão cronometrados para elaboração de um registo de tempos de cada percurso.

Participantes
Podem participar atletas de ambos os sexos.
A idade mínima de participação é de 6anos na percurso familiar, de 12anos na MM45 e 16anos na M70.
Aos menores de idade é obrigatória a entrega de um termo de responsabilidade assinado pelo
encarregado de educação, bem como cópia do BI/CC de ambos.

Inscrição
As inscrições abrem no dia 1 de Janeiro de 2019 e o prazo de inscrição e pagamento termina no dia 20
de Maio de 2019 ou quando se atingir o limite de 500 inscrições validadas/pagas.
As inscrições serão efectuadas exclusivamente on-line no site http:// bttferrobico.com ou bttmanager. com
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Todos os participantes, ou encarregados de educação no caso de menores de 18 anos de
idade, devem ler o regulamento previamente para que o ato de inscrição implique a aceitação
plena dos seus termos.

O valor da inscrição no XIV Raid por Terras de Mato - 10º Troféu João Bento é de:
1ª Opção > Donativo 15 €
Neste valor da inscrição está incluído:
> Participação no evento
> Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil
> Pequeno-Almoço
> Abastecimentos sólidos e líquidos
> Zonas de apoio mecânico
> Apoio logístico
> Banhos
> Disponibilidade de local para lavagem de bicicletas.
2ª Opção > Donativo 25€
Neste valor da inscrição está incluído:
> Tudo da Opção 1
> + Almoço.
3ªOpção>Donativo15€
(acompanhantes)
Neste valor da inscrição está
> Almoço.

incluído:

Consideram-se inscrições válidas aquelas que :
- os dados fornecidos sejam verdadeiros;
- sejam efectuadas dentro da prazo previsto;
- o pagamento seja efectuado dentro do prazo
- o pagamento seja efectuado através da referencia Multibanco fornecida;
- se pretender efectuar múltiplos pagamentos, pode obter uma referência
separador PAGAMENTOS no bttmanager. com

única para o efeito no

Para os menores de 10anos (inclusive) a inscrição é gratuita.
Os menores de 18 anos deverão enviar obrigatoriamente cópias do BI/CC (participante e
encarregado de educação) e Termo de Responsabilidade assinado pelo encarregado de
educação, disponível no site.
Os pagamentos efectuados depois de se ter atingido o limite de participantes validados, não
serão considerados. Caso ocorram, as devoluções serão efectuadas por transferência
bancária.
Quando da sua inscrição ficou obrigado a escolher um percurso, no entanto no dia do Raid
poderá vir a optar por um outro percurso consoante a sua disponibilidade física.
As permutas, entre participantes, são possíveis até ao dia 23 de Maio de 2019.
A devolução de inscrições apenas será possível, até dia 20 de Maio de 2019, tendo uma penalização de 2,00€
por cada inscrição (valor referente a custos de transferência/devolução e referencia Multibanco).
Para isso basta enviar um mail para btt.ferrobico@gmail.com

Classificações / Prémios
Será oferecida uma inscrição para o XIII Raid de 2019, para os Grupos/Equipas com 15
(quinze) ou mais inscrições validadas/pagas.
Será atribuído troféu à equipa mais numerosa presente no evento, ao BTTista que viajou de
mais longe, ao mais novo e mais velho.
Serão atribuídos prémios de classificação geral aos três primeiros classificados, masculinos e
femininos de cada distância, bem como classificação distinguida por escalões:
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* Masculinos MM45
- Juniores - atletas até aos 18 anos
- Sub23 e Elites - atletas dos 19 ao 29 anos
- Masters 30 - atletas dos 30 ao 39 anos
- Masters 40 - atletas dos 40 ao 49 anos
- Masters 50 - atletas com mais de 50anos
* Femininos MM45
- Elites - atletas até aos 29 anos
- Masters - atletas com mais de 30 anos
* Masculinos M75
- Sub23 e Elites - atletas dos 19 ao 29 anos
- Masters 30 - atletas dos 30 ao 39 anos
- Masters 40 - atletas dos 40 ao 49 anos
- Masters 50 - atletas com mais de 50 anos
* Femininos M75
- Elites - atletas até aos 29 anos
- Masters - atletas com mais de 30 anos

Secretariado / Levantamento de Dorsais
O secretariado funcionará nos seguintes dias e horários:
Horários/ secretariado
Abertura
Fecho

Dia anterior à prova
19h00
20h30

Dia da prova
7h30
8h45

A cada atleta está destinado um dorsal com um número que não pode ser trocado. Afim de
prestar algum apoio aos atletas, os dorsais têm gravados telefones dos responsáveis dos
percursos, das ambulâncias e do responsável pelo secretariado, que podem ser utilizados
sempre que se justifique.

Programa
26 de Maio de 2019
> 07h30 > Abertura do secretariado
> 07h30 > Pequeno-Almoço
> 08h45 > Fecho do secretariado
> 08h50 > Briefing
> 09h00 > Partida da prova Maratona e Meia-Maratona
> 09h10 > Partida do percurso familiar
> 10h40 > Previsão de chegada para o 1.º participante da Meia-Maratona
> 12h30 > Início do Almoço.
> 14h00 > Cerimónia Protocolar
> 17h00 > Fim do evento

Seguro
Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil.
Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do percurso é da responsabilidade
dos participantes, em tudo o que exceda o risco coberto pelo seguro. As coberturas deste seguro
funcionam apenas em caso de acidente.

Segurança
É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o percurso. Caso se
verifique a ausência do mesmo, em caso de acidente, tanto a agência seguradora como a
organização não se responsabilizam pelos danos causados.
O percurso decorrerão em caminhos, trilhos e estradas nas Freguesias Rurais de Cabeça
Gorda, Salvada e Quintos do Concelho de Beja, estando os mesmos aberto ao movimento de
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outros veículos pelo que todos os participantes deverão obrigatoriamente respeitar as regras de
trânsito.
O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e psicológicas para
participar na prova que se inscrever.
Recomendamos o uso de vestuário apropriado e que se faça acompanhar de um reservatório com água.
Aconselhamos muita atenção às placas sinalizadoras dos cruzamentos e prudência nas placas
sinalizadoras de perigo.
Sempre próximos dos percursos irão estar veículos (todo o terreno, ambulâncias, motos e
automóveis) para o acompanhamento e apoio necessários.
Recomenda-se o uso de conta-quilómetros para facilitar a sua localização em caso de necessidade.
Na eventualidade de algum participante se perder, deverá regressar atrás até encontrar a
marcação oficial e/ou contactar a organização.

Publicidade e Imagem
Os participantes são livres de tirar fotografias e fazer vídeos do evento.
A Organização, respectivos patrocinadores e as entidades que colaboram na organização deste
BTT, reservam-se os direitos de utilizarem livremente em todos os países e sob todas as formas,
a participação dos concorrentes, assim como os resultados por eles obtidos. A prova poderá
será gravada em vídeo e fotografada pela organização do evento e jornalistas pa ra posterior
aproveitamento publicitário. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da s ua
imagem deverão notificar a organização com antecipação e por escrito. Caso contrário, estarão
automaticamente a autorizar o uso em qualquer tempo, independentemente de compensação
financeira.

Deveres sociais e ambientais
Auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as circunstâncias o
exijam. Respeitar as áreas marcadas.
Não provocar danos em áreas privadas ou cultivadas.
A organização apela a todos os participantes para que não abandonem as embalagens vazias
ao longo do percurso. Deverão faze-lo estritamente nos contentores e sacos disponibilizados
pela organização nas ZA.

Penalizações
Todo o comportamento anti desportivo e/ou anti ambiental implicará a desclassificação do
participante, a sua expulsão do evento, bem como, a impossibilidade de participações em futuras
edições do Raid BTT “Por Terras de Mato”.
Os participantes que usem bicicletas com qualquer sistema mecânico ou eléctrico que dê um
andamento suplementar, será desclassificado caso venha a ganhar lugar no pódio do Troféu João
Bento.

Estabilidade e Interpretação do Regulamento
O presente regulamento não será modificado na sua generalidade. Compete exclusivamente à
Organização aprovar qualquer correcção que considere oportuna, a qual será divulgada na
Internet, no Sítio oficial da Prova e no Secretariado.
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Casos Omissos
A organização é soberana em todas as decisões.
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