
 

REGULAMENTO 

 

O evento vai-se realizar a 06/05/2018 e tem a denominação de II BTT ROTA DOS ALQUEVES vai 

desenrolar-se na freguesia de Barcouço e arredores. 

 

Organização 

A organização pertence à ADB associação Desportiva Barcouço / Barcouço Bike Team 

A prova está legalizada na Associação de Ciclismo da beira Litoral, como “prova aberta” 

federados ou não. Tendo como objectivo principal, fomentar a prática do BTT e a utilização da 

bicicleta no dia-a-dia. 

É a 3ª prova a contar para da Taça XCM do Centro 2018. 

Para informação detalhada deve consultar o Regulamento da Associação de Ciclismo da beira 

litoral 2018. 

 

Participação 

• O evento tem a vertente competitiva e de lazer, sendo que: 

• Serão atribuídas placas frontais numeradas para as bicicletas de cada inscrito 

confirmado e consequentemente feita uma classificação para todos aqueles que 

• Concluírem os percursos de 45km e de 70km 

• Podem participar todas as pessoas de ambos os sexos, que sejam maiores de 16 anos e 

que assumam ter capacidade para o fazer. 

• Contudo é obrigatória uma declaração ou termo de responsabilidade a menores de 18 

anos por parte dos pais ou pessoa acompanhante responsável; 

• A todos os participantes é obrigatório o uso de capacete homologado. 

• A entrada para as boxe será única e terá um controlo zero. 

 

 



 

Percurso 

• Os percursos decorrerão por trilhos e caminhos de pisos diversos da região, contando 

com algumas partes que entram na via pública, pelo que é dever dos participantes 

cumprir na íntegra as regras de trânsito; 

• O percurso tem a distancias de 45km e 70km sendo a sua dificuldade media/alta e nos 

primeiros km será comum aos dois. 

• Os percursos estão marcados com setas e fitas devidamente colocadas, tendo também 

sinalética adequada em locais considerados convenientes pela organização. 

• No decorrer dos percursos existirão zonas de abastecimento (ZA) onde serão 

disponibilizados alimentos sólidos e líquidos. 

• Serão colocados em quantidade e locais desconhecidos postos de controlo de passagem 

que não são todos necessariamente de paragem obrigatória; 

• É obrigatório cumprir o percurso da prova estando previstas punições para os casos em 

que foram detetadas incorreções no cumprimento do percurso oficial da prova. 

Qualquer Atleta pode abandonar o percurso da prova sempre que quiser não sofrendo 

qualquer penalização sempre que reentre no mesmo ponto que o abandonou. 

 

Inscrições: 

A inscrição de cada atleta pressupõe a aceitação dos regulamentos da prova. 

As inscrições serão aceites on-line em formulário próprio no site da prova 

(https://bttmanager.com/Eventos/rota-dos-alqueves/325) até as 18 horas do dia 02/05/2018. 

Após a inscrição deverá fazer o pagamento através da Ref. Multibanco Fornecida.  

Se pretender fazer múltiplos pagamentos pode obter uma referência para o efeito em 

"PAGAMENTOS" 

- Os valores de inscrição para participantes são os seguintes: 

• Ate dia 02/05/2018 

o Federados M/F – 10€ 

o Betetistas M/F – 10€ 

o Não Federados/Promoção – 12€ 

o Almoço - 5 € 

o Almoço/Acompanhantes - 7 € 

Secretariado 

O secretariado vai funcionar no pavilhão gimnodesportivo de Barcouço no dia 05 de Maio 

(Sábado) das 17h00 até às 20h00 e no dia da prova das 7h30 às 9h00. 

• A inscrição inclui placa frontal, brindes, seguro, banhos, reabastecimentos no percurso e no 

final da prova. 

https://bttmanager.com/Eventos/rota-dos-alqueves/325
https://bttmanager.com/Eventos/rota-dos-alqueves/325/Pagamentos


 

Classificações 

- As classificações para os 50km´s serão por escalões: 

- Masculinos: 

• Juniores - 17 a 18 anos 

• Sub23 e Elites – dos 19 a 29 anos 

Masters 30 (M30) – dos 30 aos 34 anos 

• Masters 35 (M35) – dos 35 aos 39 anos 

• Masters 40 (M40) – dos 40 aos 44 anos 

• Masters 45 (M45) – dos 45 aos 50 anos 

• Masters 50 (M50) – dos 51 aos 54 anos 

• Masters 55 (M55) – mais de 55 anos 

- Femininos: 

• Sub23 e Elites – dos 19 a 29 anos 

• Masters 30 - > 30 anos 

 O escalão é definido pela idade do atleta a 31 de dezembro do ano atual. 

Para informação detalhada deve consultar o Regulamento da Associação de Ciclismo da Beira 

Litoral 2018. 

Serão divulgadas em tempo útil e afixadas em local visível de forma a ser efectuada de imediato 

a entrega de prémios; 

 

Prémios 

Serão atribuídos troféus aos: 

• Atletas FEDERADOS: 

o 3 Primeiros de cada Prova / Escalão / Sexo: Troféu 

o 3 melhores equipas: Troféu 

• BETETISTAS: 

o 3 Primeiros de cada Prova (Meia-Maratona) / Sexo: Troféu 

• Não Federados (PROMOÇÃO): 

o 3 Primeiros de cada Prova / Sexo: Troféu 

• Prémio de Representação: 

o Equipa com mais elementos: Troféu 

o Elemento com mais idade: Troféu 

o Elemento com menos idade: Troféu 

 

 



 

Desistências e Reembolso 

Se o atleta pretender desistir da sua atividade deverá fazê-lo por escrito ou por e-mail e terá 

que suportar os encargos com a desistência de acordo com a seguinte escala: 

 » Menos de 4 dias ou não comparência - 100% do total 

 Não há lugar a reembolso no caso de chegar atrasado ou se terminar mais cedo o programa por 

qualquer razão. 

 

Casos Omissos 

Os casos omissos e situações não descritas neste regulamento serão analisados pela organização 

que será soberana nas suas decisões. Os participantes poderão ser chamados a prestar 

esclarecimentos sobre situações decorrentes de reclamações. Duvidas sobre a interpretação do 

presente regulamento devem ser esclarecidas junto da organização. A organização não terá 

qualquer tipo de responsabilidade sobre acidentes causados ou sofridos pelos participantes no 

decorrer da prova, e suas eventuais consequências, exceto as situações previstas nas condições 

das apólices de seguro de acidentes pessoais. 

A organização reserva-se no direito de alterar o presente regulamento, sem aviso prévio, se 

forem detetadas situações omissas importantes para o correto funcionamento da prova. Estas 

alterações serão comunicadas no site da prova. 

 

 

Diversos / reclamações 

- Qualquer situação anómala, deverá contactar a organização através do e-mail 

adbbarcouco2016@gmail.com 

 

- A validação da inscrição com a consequente atribuição do número de frontal, pressupõem a 

aceitação da utilização de imagens e informação do atleta salvo quando nos indicarem o 

contrário. 

mailto:adbbarcouco2016@gmail.com
mailto:adbbarcouco2016@gmail.com

