Regulamento
ECOTOUR BTT DO DÃO
Organização
O ECOTOUR BTT DO DÃO é organizado pela associação recreativa e social de Vila Pouca
e realiza-se a 15 de maio de 2022.
O Evento ECOTOUR BTT DO DÃO é um passeio de BTT que irá ter um percurso com
aproximadamente 45 quilómetros de extensão e um desnível acumulado de 1100
metros, com o limite de tempo máximo de 6 horas e outro percurso de 55 quilómetros
e um desnível acumulado de 1500 metros, com um limite máximo de 7 horas para
completar o percurso. O percurso do evento terá início e fim na localidade de Santa
Comba Dão - percorre as freguesias de rurais do concelho de Santa Comba Dão, tendo
passagem pela aldeia de Portugal Couto do Mosteiro.
A prova será realizada em semi autossuficiência e guiado por track’s GPS fornecidos pela
organização.
Horários
A partida será dada 8h30m, podendo os participantes partir até ás 9h para os dois
percursos.
O local de partida e chegada (local da concentração) será no Estádio Municipal de Santa
Comba Dão.
Marcações
O percurso não terá marcações físicas, será guiado exclusivamente com recurso a
dispositivos de GPS e em semi autossuficiência. A organização na semana anterior, envia
por email o track do percurso em formato GPX, para que seja carregado nos
equipamentos de navegação.
Zonas de Abastecimento
O percurso terá 3 zonas de abastecimentos sólidos (ZA).

Apoios Técnicos
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.
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Cronometragem
O evento não será cronometrado, mas existe uma subida que estará devidamente
sinalizada para cronometrar pelo Strava, em que o melhor tempo de subida irá receber
um prémio, (exceto ebikes).
Condições de participante
Podem participar atletas de ambos os sexos, em bicicletas de BTT, Gravel ou EBike. A
participação é aberta a qualquer participante maior de 18 anos, e que se encontre em
perfeitas condições de saúde físicas e psicológicas. A organização pode impedir a
participação dos atletas que mostrem sinais de instabilidade, provocada por ingestão de
bebidas alcoólicas ou outros produtos.
Inscrição
As inscrições abrem no primeiro minuto do dia 4 de abril de 2022 e o prazo de inscrição
e pagamento termina no dia 08 de maio de 2022 ou quando se atingir o limite de 150
inscrições validadas.
As inscrições serão efetuadas exclusivamente online na plataforma de gestão de eventos
desportivos www.bttmanager.com Todos os participantes devem ler o regulamento
previamente para que o ato de inscrição implique a aceitação plena dos seus termos.
O valor do donativo para a inscrição é de 5 euros, e incluí track; dorsal; oferta; seguro;
banhos abastecimentos e almoço final.
O pagamento terá de ser efetuado dentro do prazo e através da Referência Multibanco
fornecida no prazo de 48 horas após a inscrição A Organização reserva o direito de
recusar qualquer inscrição.
Secretariado
Local- Estádio Municipal de Santa Comba Dão
Abertura do secretariado 7h30 do dia 15 de maio de 2022
Fecho do secretariado 8h55 do dia 15 de maio de 2022
Início da Refeição Final 12h30
Segurança
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. É obrigatório usar o capacete. Caso se verifique a ausência do mesmo, em caso
de acidente, tanto a agência seguradora como a organização não se responsabilizam
pelos danos causados. É obrigatório do uso de telemóvel sempre ligado e facultar o
número correto no formulário de inscrição. O percurso decorrerá em caminhos, trilhos
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e estradas nas freguesias rurais, estando os mesmos abertos ao movimento de 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 água e alimentação.

Comportamentos e Penalizações
Todo e qualquer comportamento antidesportivo e/ou anti ambiental implicará a
expulsão do evento, bem como, a impossibilidade de participações em futuras edições
de eventos organizados pelo Centro Cultural de Vila Pouca.
Casos omissos a organização é soberana em todas as decisões.
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