
Regulamento das Provas 
O Evento vai realizar-se no dia 5 de Agosto de 2018 e tem a denominação de 6ª Maratona de 

BTT Festas da Cidade -Expofacic e Caminhada / Trail Festas da Cidade – Expofacic e vai 

desenrolar-se junto à cidade de Cantanhede. 

A organização pertence à Escola de BTT-Pedalar no Clube (CUV – Clube União Vilanovense) 

relativamente às provas de BTT e à Secção Ar Livre e Aventura da Associação de Solidariedade Social 

Sociedade Columbófila Cantanhedense, relativamente à Caminhada / Trail. 

6ª MARATONA DE BTT – Festas da Cidade - Expofacic 

1 - Participação 

O evento tem a vertente competitiva e de lazer, sendo que: Serão atribuídas placas frontais 

para as bicicletas de cada inscrito confirmado e consequentemente feita uma classificação 

para todos os que concluírem o percurso dos cerca de 50 km. Podem participar todas as 

pessoas de ambos os sexos, que sejam maiores de 14 anos e que assumam ter capacidade 

para o fazer. Contudo é obrigatória declaração ou termo de responsabilidade a menores de 18 

anos, por parte dos pais ou pessoa acompanhante responsável. 

- É obrigatório o uso de capacete homologado. 

- A entrada para as boxes terá controlo zero. 

2 – Percurso 

- O percurso tem inicio e fim junto ao Tribunal em Cantanhede e decorrerá 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 integra as regras de trânsito. 

- O percurso de dificuldade média terá cerca de 50 Km. 

- O percurso da Mini-Maratona terá cerca de 20Km, alguns single-track´s de dificuldade baixa, 

rolante, nas vinhas de Cantanhede. 

- Ambos os percursos estão marcados com setas e fitas devidamente colocadas, tendo 

também sinaléctica adequada em locais considerados convenientes pela organização. 

- Serão colocados em quantidade e locais desconhecidos postos de controlo de passagem que 

não são todos de paragem obrigatória. 

3 – Inscrições 

- A inscrição de cada atleta pressupõe a aceitação dos Regulamentos da Prova. 



- As inscrições serão aceites on-line, em formulário próprio, em  

www.bttmanager.com, até ao dia 31 Julho 2018. 

- Os valores de inscrição para participantes são : 

Maratona BTT e Mini Maratona BTT, não federados ………10.00€ 

Maratona BTT e Mini Maratona BTT – Federados……………….9,00€ 

Almoço de participante ………………………………………………………5,00€ 

Almoço de acompanhante……………………………………………….….6,00€ 

- Para efetuar o pagamento deverá utilizar a referência multibanco fornecida. 

- As inscrições serão validadas após o recebimento do valor em causa e consequentemente 

será atribuído número de frontal. 

- O valor da inscrição inclui: Abastecimentos no percurso e na meta, frontal, seguro de 

acidentes pessoais e seguro de responsabilidade civil, duche no final e ainda bilhete para a 

Expofacic para o dia da prova (Domingo). 

4 – Seguro 

- Todos os participantes não federados estão cobertos por seguro de Acidentes Pessoais e 

Responsabilidade Civil durante o evento, com uma franquia de 60€, da responsabilidade do 

participante. 

5 – Secretariado 

- O secretariado vai funcionar no Pavilhão do Marialvas, nos horários seguintes: 

Sábado, 4  – das 17.00 às 19.00h 

Domingo,5 – das 07.30 às 09.00h 

6 – Classificações 

- As classificações para os 50km terão os seguintes escalões: 

Masculinos 

Juniores…………..< de 19 anos 

Elites………………... dos 19 aos 29 anos 

Masters 30…….…..dos 30 aos 39 anos 

Masters 40………….dos 40 aos 49 anos 

Masters 50………….dos 50 anos para cima 

http://www.bttmanager.com/


Femininos 

Juniores ……………..< de 18 anos 

Elites …………………..dos 18 aos 29 anos 

Masters …………….. a partir dos 30 anos 

- Para efeito de atribuição de escalão conta a idade do atleta a 31 de Dezembro do ano actual. 

- As classificações serão divulgadas em tempo útil e afixadas em local visível de forma a ser 

efetuada de imediato a entrega de prémios. 

7 – Prémios 

- Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada categoria, masculinos e 

femininos da Maratona de BTT. 

8 – Diversos / Reclamações 

- Em qualquer situação anómala, deve contatar a organização através do telemóvel                 

922 223 806 ( Arménio Alves ). 

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

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

contrário. 

 

A organização, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMINHADA / TRAIL – Festas da Cidade – Expofacic 

1 – Descrição da Prova 

As provas de Caminhada / Trail irão decorrer num percurso comum, a caminhar ou a correr, 

com a distância aproximada de 13 Km e percorrerão caminhos de vinhas, floresta, Horst de 

Cantanhede, com início e fim em frente ao Tribunal de Cantanhede. 

2 - Idades de participação 

Caminhada – Maiores de 12 anos 

Trail – Maiores de 16 anos 

É obrigatória declaração ou termo de responsabilidade a menores de 18 anos, por parte dos 

pais ou pessoa acompanhante responsável. 

3 – Secretariado 

O Secretariado funcionará no Pavilhão “Os Marialvas” no dia 4, sábado, das 17 às 19 horas e 

no dia da prova, das 07.30 às 09.00 horas. 

4 – Inscrições /Pagamento 

As inscrições serão efetuadas on line, em formulário próprio, no site da prova : 

www.bttmanager.com 

até  31 de Julho 2018 . 

Os valores de inscrição serão os seguintes: 

Caminhada / Trail………..7,50€ 

Almoço Participante………….5,00€ 

Almoço Acompanhante……..6,00€ 

Para efetuar o pagamento deverá utilizar a referência multibanco fornecida. 

O valor da inscrição inclui : Abastecimento aproximadamente aos 6km e abastecimento na 

meta, dorsal, seguro de acidentes pessoais e seguro de responsabilidade civil, duche no final e 

ainda bilhete para a EXPOFACIC para o dia da prova (Domingo). 

 

 

 



5 – Classificações 

A classificação será efetuada aos atletas que pretendam percorrer a distância da caminhada 

em corrida, regime de trail. Assim apenas serão registados os tempos dentro da barreira 

horária estabelecida pela organização, 2h00, ie, decorridas 2h00 de corrida, o atleta que 

chegar depois será considerado em registo de caminhada. 

6 – Prémios 

Os 3 primeiros classificados (Masculinos e Femininos) terão direito a prémio. 

7 – Desclassificações 

Será desclassificado o atleta que : 

-Não cumpra o percurso estipulado. 

- Não siga as indicações de elementos da organização ou colaboradores. 

- Tenha alguma conduta antidesportiva. 

- Tenha alguma conduta poluidora.- A Organização impedirá em futuras edições as inscrições 

de participantes que sejam        abrangidos nestes dois últimos pontos. 

8 – Postos de controlo 

- A marcação do percurso é da responsabilidade da organização, devendo os atletas respeitá-lo 

ao longo de toda a prova, sendo expressamente proibido optar por atalhos. Ao longo do 

percurso existirão pontos de controlo. 

9 –Colocação do Dorsal 

- O dorsal é pessoal e intransmissível e deve ser colocado em local facilmente visível aos 

elementos da organização e demais entidades que apoiam ou colaboram com a mesma. Em 

caso de desistência deverão entregar o dorsal à organização, nos abastecimentos, controlos 

intermédios ou no secretariado da prova, comunicando dessa forma a sua desistência. No final 

da prova o dorsal será devolvido ao atleta. 

10 – Regras de conduta desportiva 

- O comportamento inadequado, o recurso a linguagem ofensiva, a agressão verbal ou de 

qualquer outra espécie, serão alvo de advertência, multa, desclassificação ou expulsão, sendo 

comunicado às autoridades. 

 

 

 



11 – Condições de participação 

- Estar consciente das distâncias e dificuldades especificas do Trail ou Caminhada por trilhos de 

desnível positivo ou negativo e encontrar-se adequadamente preparado física e mentalmente. 

- Saber gerir os problemas físicos ou mentais decorrentes de uma fadiga extrema, os 

problemas digestivos, as dores musculares e articulares e as pequenas lesões, entre outros. 

- Estar preparado para poder realizar a prova em semi autonomia e de acordo com as 

condições climatéricas. 

12 – Responsabilidade 

- Todos os participantes serão cobertos por seguro de acidentes pessoais obrigatório por lei 

para eventos desportivos. 

- Os participantes serão responsáveis de todas as ações suscetíveis de produzir danos 

materiais, morais ou de saúde a si mesmos e|ou a terceiros. 

- A organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente, negligência, roubo, assim 

como dos objetos e valores de cada participante. 

- Por motivos de segurança, condições climatéricas adversas, incêndio ou outros motivos que 

ponham em causa a segurança dos participantes,  a organização reserva-se o direito de 

modificar o traçado ou distância a ser percorrida, podendo mesmo cancelar a prova. No caso 

de cancelamento da prova por entidades externas à organização, apenas será reembolsado 

50% do valor da inscrição. 

- Em caso de acidente, que resulte tratamento hospitalar, o sinistrado deverá pedir relatório 

médico para apresentar à seguradora. Os custos serão suportados pelo sinistrado e 

reembolsados posteriormente pela companhia de seguros. O participante sinistrado deve de 

imediato dar conhecimento à entidade organizadora através de mail ou telefone. Nos dias 

imediatos deve efetuar a participação à seguradora à qual deve juntar o relatório médico e 

impresso fornecido pela entidade organizadora. 

13 – Imagem 

- A organização reserva-se ao direito exclusivo da exploração da imagem do evento. A 

aceitação do presente regulamento implica, obrigatoriamente, que o participante autoriza 

utilizar a  sua imagem para a difusão do evento em todas as suas formas de comunicação ( 

imprensa escrita, internet, fotografias, etc… ) e cede todos os direitos à sua exploração 

comercial e publicitária. 

14 – Casos omissos 

- Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora, de cujas 

decisões não haverá recurso. 

A Organização,  


