
XIV BTT “Caminhos do Tremoço” 

26-05-2019 

Regulamento 
 

Pelo 14º ano consecutivo, realiza-se o XIV BTT “Caminhos do Tremoço”, integrado no 

evento Feira do Tremoço, com o objectivo de divulgar a freguesia de Cadima, os seus 

lugares e costumes.  

 

O evento contará com uma prova de cerca de 42km cronometrada e com classificações por 

escalão e um passeio pedestre com cerca de 10km. Tal como no ano anterior será uma prova 

aberta com o apoio da associação de ciclismo da Beira Litoral e da Federação Portuguesa de 

Ciclismo, seguindo o regulamento destas entidades.  

 

Organização: J. F. Cadima com o apoio KorpoActivo BTT. 

Data: 26-05-2019 

Prova BTT:  42km - Dificuldade físico-técnica 3 (de 1 a 5) 

Passeio pedestre/Caminhada: 10 km 

 

LIMITE DE PARTICIPANTES NA PROVA: 500 

Data limite da inscrição e pagamento será até ao dia 22-05-2019, o pagamento deverá ser 

efetuado através da referência de multibanco, enviada para o email após a inscrição. 

Partida: 09h30 

Local do evento: Cadima - Cantanhede 

Concentração: Jardim de Cadima 

 

Secretariado para levantamento de frontais, será junto ao jardim de Cadima: 

 - Dia 25 maio 2019: das 17h00 às 19h00 

 - Dia 26 maio 2019: das 07h30 às 09h00 

 

Coordenadas: 40°19'31.22"N   8°38'32.87"W 

 



Inscrição: 

Preços de cada inscrição: 

• Para o BTT 

o Atletas Federados e Betetistas(CPT) C/ Almoço (Masc e Fem.): 14€ 

o Atletas Federados e Betetistas(CPT) S/ Almoço (Masc e Fem.): 9€ 

o Atletas  Não Federados C/ Almoço(Masc e Fem.): 15€ 

o Atletas  Não Federados S/ Almoço(Masc e Fem.): 10€ 

o Acompanhantes (almoço): 6€ 

• Passeio Pedestre  

o Com almoço: 10€ 

o Sem almoço: 5€ 

  

O preço inclui seguro (apenas para os atletas não federados, inscritos no BTT), reforços 

alimentares, t-shirt, brindes e banho. 

Serão atribuídos prémios às três equipas mais numerosas e aos três primeiros classificados das 

seguintes categorias (50km), além destes prémios garantidos temos outros prémios que 

iremos divulgar no dia do evento: 

 

Escalões: 

• Sub23 e Elites Masculino ( 19 a 29 anos ) 

• Masters 30 Masculino   (30 a 39 anos)   

• Masters 40 Masculino  (40 a 49 anos)  

• Masters 50 Masculino (>= 50 anos) 

• Sub19 (Menores de 19 anos)        

• Sub23 e Elites Femininos  (19 a 29 anos) 

• Masters Femininos (>= de 30 anos) 

 

Almoço: Bacalhau com batatas a murro. 

 

Outros requisitos de participação: 

Ter completado 19 anos de idade ate dia 31 de dezembro de 2019 ou apresentar termo de 

responsabilidade devidamente assinado pelo pai ou encarregado de educação 

Sobre o participante recai a responsabilidade da forma física e condições de saúde do próprio. 

Deverá ter a consciência e o conhecimento de que trata de uma prova de endurance 

para as quais são necessárias boas condições de saúde e de forma física bem como uma 

preparação adequada para o esforço físico exigido implicitamente.  



 Bicicleta: Para a participação nesta prova é necessário possuir uma bicicleta de montanha (sem 

qualquer tipo de motorização). Só serão permitidas bicicletas de roda 26'', 27,5'' e 

29''. 

Capacete: É obrigatório o uso de capacete compatível com a atividade exercida sempre que o 

concorrente se desloque doutra forma que não seja a pé. A não observância desta regra 

será penalizada com a suspensão do atleta da prova. 

Telemóvel: É obrigatória a utilização de telemóvel ativo durante toda a prova. Este deverá ter o 

número fornecido à inscrição, para contacto em caso de emergência. Deverá ser 

garantido pelo participante que a bateria dura durante toda a extensão da prova. O 

número não deverá estar oculto. Se for detetada alguma irregularidade será aplicada a 

penalização respetiva. 

Dorsais: É obrigatória a colocação bem visível da placa de número de prova na frente do 

concorrente e no sentido em que este se desloca no terreno. Um concorrente que se 

apresente num Controlo de Passagem sem esta placa poderá ser automaticamente 

desclassificado.  

Quaisquer alterações no tamanho das placas com o número de prova terão de ser previamente 

autorizadas pela Organização.  

Estas placas comportarão ainda publicidade aos patrocinadores principais da prova e em caso 

algum este espaço pode ser utilizado para outros fins. A não conformidade com esta regra 

poderá incorrer em penalizações.  

A utilização de grafismos ou outras formas de expressão visual consideradas obscenas em 

qualquer parte da apresentação física dos concorrentes e/ou os seus equipamentos, será punida 

com a suspensão da prova. 

Os elementos do staff estarão devidamente identificados com roupa e/ou cartões de 

identificação. 

 

 

Seguro: 

Franquia 90 Euro 
 

 

Privacidade 

Os participantes/acompanhantes são livres de tirar fotografias e realizar filmagens no evento. 

A Organização não divulga nem cede voluntariamente a terceiros os dados pessoais recolhidos 

no processo de inscrição. 

A organização pode fazer registos de imagem/vídeo dos participantes durante o evento, e tem 

plenos direitos sobre esses registos. 



Os participantes devem contactar a organização, por escrito, na eventualidade de existirem 

fatores que impeçam o uso da sua imagem por parte da Organização. 

A organização não permite a utilização não autorizada de imagens do evento em ações de 

qualquer natureza por marcas/empresas não associadas por meio de protocolo de parceria. 

 

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. 

 

 

Contactos:  

966 354 233 


