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1º XCO – Anadia Capital do Espumante 
 
 

 Grada - Anadia 
15 de julho de 2018 

 
 

RACEBOOK 
 

 

 

 
APRESENTAÇÃO 
 

No próximo dia 15 de Julho de 2018, realizar-se-á o 1º XCO Anadia Capital do Espumante – Grada, 

Anadia. O 1º XCO Anadia Capital do Espumante é a 5ª prova da taça Regional do Centro em XCO. Além 

da vertente competitiva, os atletas não federados poderão participar na categoria de promoção. 
 
 
ORGANIZAÇÃO 
 
 
A Associação Recreativa de Grada através da sua equipa Sardanetas BTT é a entidade organizadora do 
evento 1º XCO Anadia Capital do Espumante – Grada, Anadia, com sede em Grada, 3780-562 Vila Nova 
Monsarros, Anadia. A associação está filiada na Associação Ciclismo da Beira Litoral, entidade 
reguladora da 5ª prova Regional do Centro de XCO a qual organizamos. O clube preza pelo incentivo à 
prática do desporto, cativando ano após ano mais elementos para seu clube. Esforçamo-nos a todos os 
níveis para dar as melhores condições aos participantes e visitantes das provas organizadas pelos 
Sardanetas BTT, para que passem um dia agradável de BTT e de convívio. 
  
 
PROGRAMA DA PROVA 
 
Sábado 

14h30 Abertura do circuito para treinos 
17h00 Encerramento dos treinos 
18h00 Encerramento do secretariado e inscrições 
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Domingo 
07h00 Abertura do secretariado 
08h15 Encerramento da confirmação das inscrições 
08h30 Reunião com os Directores Desportivos 
08h45 Chamada para corrida C1 ( partidas de 1 em 1 minuto cada escalão ) 
09h00 Corrida C1: Cadetes Masculinos, Masters Masculinos M40, M50, todas as categorias de 
Femininos e Promoção Masculinos  
10h45 Chamada para Corrida C2 ( partidas de 1 em 1 minutos cada escalão ) 
11h00 Corrida C2: Elites/Sub23 Masculinos, Masters Masculinos M30 e Juniores Masculinos  
13h00 Entrega de prémios Corrida C1+C2 e Equipas 

 

 
 
INSCRIÇÃO, TAXAS E SEGURO 
 
- As inscrições para o XCO, deverão ser efetuadas na página do evento, em BTTManager.com 
- Data limite de inscrições – 11 de julho (após esta data, todos terão agravamento de 5€)  
- A taxa de inscrição na prova é de 8€ por corredor.  
- Acresce-se a taxa de 2€ a todos os atletas não federados, à data da prova, para efeitos de seguro. 
- A organização garante a subscrição de seguro AP e RC, que abrange os atletas não federados e todo o 
evento, com as coberturas exigidas por lei. 
 
 
Dorsais 
 
A atribuição de dorsais apenas será feita após o pagamento da respetiva inscrição. Para os atletas 
federados, a atribuição de dorsais será feita mediante o Ranking da Taça, disponível pela Associação 
Ciclismo da Beira Litoral. Para os atletas federados que queiram participar e não estejam no Ranking 
disponível, dorsal será atribuído de forma sequencial. 
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CLASSIFICAÇÕES 
 
Serão entregues lembranças ao primeiros três atletas de cada escalão. 
 
CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS 
 
De acordo com o artigo 1.2.112 do regulamento, os seguintes corredores devem apresentar-se na 
cerimónia protocolar e receber os respectivos prémios: 
 
 Os 3 primeiros de cada categoria 
 As 3 primeiras equipas. 
 
- Devem apresentar-se, regra geral, no prazo máximo de 15 minutos após o final da última prova das 
categorias da Taça de XCO, respectivamente e com equipamento de corrida. É proibido o uso de 
chinelos. 
 
 
REGULAMENTO 
 
O regulamento do 1º XCO Anadia Capital do Espumante – Grada, Anadia pode ser consultado em 
http://maratonafvv.wixsite.com/primeiroxco. 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Para menores de 18 Anos, é necessário a entrega, via email ou no secretariado, do termo de 
responsabilidade assinado pelo encarregado de educação. O termo de responsabilidade estará 
disponível no site do evento http://maratonafvv.wixsite.com/primeiroxco. Todos os atletas federados 
devem fazer-se acompanhar da respetiva licença para levantar o dorsal nos horários mencionados no 
programa da prova. 
 
 

http://maratonafvv.wixsite.com/primeiroxco
http://maratonafvv.wixsite.com/primeiroxco
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SEGURANÇA 
 
Só é permitida a participação no 1º XCO Anadia Capital do Espumante ciclistas munidos de equipamento 
adequado à prática do BTT. O uso de capacete é obrigatório, sem o mesmo o ciclista não poderá aceder 
à sua grelha de partida.  
 
Aconselhamos também o uso de bicicleta adequada à prática do BTT, assim como o uso de óculos e 
vestuário adequado. Estarão presentes equipas de primeiros socorros prontas a intervir sempre que seja 
necessário.  
 
Aconselhamos também que cada participante venha munido de conta quilómetros ou GPS e telemóvel 
para no caso de acidente poder contactar os números inscritos no dorsal e poder dar indicação da sua 
localização aos membros do staff. 
 
REGISTO FOTOGRÁFICO 
 
A Associação Recreativa de Grada e a equipa Korpo Activo BTT reservam o direito de publicar os registos 
fotográficos/vídeo de todo o evento. Iremos disponibilizar os registos no Facebook. A Associação 
Recreativa de Grada também poderão divulgar algum registo fotográfico /vídeo nos meios de 
comunicação social. 
 
CONTACTOS DO STAFF 
 
Secretariado 

Paulo Costa       965592744 
 

Director da Prova 
Nuno Monteiro       966354223 

 
Coordenadores de percurso 

Aurélio Duarte       965402181 
 
PADOCK 
 
  O padock está localizado no campo de futebol de Grada, junto ao parque de merendas. Para ver clicar 
no seguinte link: http://maratonafvv.wixsite.com/primeiroxco/padock. 
 
ENTIDADES OFICIAIS 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

http://maratonafvv.wixsite.com/primeiroxco/padock
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PATROCINADORES 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


