
O 9º RAID BTT”COLHEITA DO ARROZ”, realiza-se a 15-09-2019 em 

Gatões, Montemor-o-Velho. 

Trata-se de uma organização da equipa de BTT / GATÕES BTT com o apoio do Municipio 

de Montemor-o-velho, da União de Freguesias de Montemor-o-Velho e Gatões, entre 

outros nossos parceiros. 

Este Raid contará com uma prova aberta de cerca de 45km cronometrada e com 

classificações por escalão. Este ano terá uma caminhada com cerca de 10km. 

O 9º RAID BTT 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. 

• Prova BTT: 45km (cronometrada) 

• Caminhada: 8 a 10 km 

LIMITE DE PARTICIPANTES NA PROVA: 350 

 

Partida prova Btt: 09h30 

Partida da caminhada: 09h35 

 
Local do evento: Polidesportivo de Gatões 

Coordenadas: R. Campo de Futebol 40.219413, -8.697490 
(Secretariado, Arranque / Chegada, Balneários, Lavagem bicicletas) 

Secretariado para levantamento dorsais: 

- Dia 14/09/19 -- das 14h00 às 20h00 

- Dia 15/09/19 -- das 07h00 às 09h00 

 

 

Valores de inscrição: 

Para o BTT 

• Federados M/F: 8.00 EUR 

• Betetistas M/F: 8.00 EUR 

• Não Federados/Promoção/Outros Atletas M/F: 10.00 EUR 

• Almoço: 5.00 EUR 

• Acompanhantes para almoço: 5.00 EUR 

KIT Participante inclui: Dorsal, 2 braçadeiras, t-shirt, Lembranças, Senha para 

almoço (consoante inscrição) 

Caminhada 



• S/ almoço: 6€ 

• C/ almoço:11€ 

KIT Participante inclui: t-shirt alusiva ao evento, Lembranças, Senha para almoço 
(consoante inscrição) 

 

Escalões: 

Serão atribuídos prémios ás 3 melhores equipas classificadas : 

• Sub18 - 16 a 18 anos - M/F 

• Sub23 e Elites - 19 a 29 anos M/F 
• Masters 30 - 30 a 39 anos - M/F 

• Masters 40 - 40 a 49 anos - M/F 
• Masters 50 - 50 a 59 anos - M/F 

• Masters 60 - 60 a 69 anos - M/F 

GERAL ABSOLUTA - M/F 

Troféu para a maior equipa do Raid 45 KM 

Troféu para a maior equipa da caminhada 

Para efeito de atribuição de escalão é considerada a idade do atleta a 31 de dezembro 
do ano atual. 

ALMOÇO: Sopa, Grelhada mista ,Bebida ,arroz doce 

Pagamento 

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

Se pretender fazer múltiplos pagamentos pode obter uma Referência para o efeito em 
"PAGAMENTOS" 

Data limite da inscrição e pagamento será até ao dia 10-09-2019, o pagamento deverá 

ser efectuado através da referência de multibanco fornecida assim que efectue a 

inscrição. 

 

 

 

Termo de Responsabilidade para menores de 18 anos  

Deverá fazer o download do ficheiro com o Termo de Responsabilidade nesta página 

para que possa ser preenchido, assinado e entregue no secretariado da actividade. A 
entrega é obrigatória para a participação 

 


