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Regulamento de Prova 

 
O Evento realizar-se-á no dia 31 de julho de 2022 e tem a denominação de Rota Btt 

Expofacic e realizar-se-á junto à cidade de Cantanhede e em freguesias do concelho. 

 

A organização pertence à Urvabiketeam – Associação de Ciclistas e praticantes de 

Desporto ao Ar Livre de Cantanhede. 

 

 

Rota Btt 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 54 km.  

• Podem participar todas as pessoas de ambos os sexos, que sejam maiores de 15 

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 início 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 54 Km. 

•  O percurso estará marcado com setas e fitas devidamente colocadas, tendo 

também sinalética 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. 

mailto:urvabiketeam@gmail.com


Urva Bike Team 

 
Associação de Ciclistas e Praticantes de Desporto ao Ar Livre de Cantanhede  
Urbanização Vila D`Alva nº 27 – 3060 -126 CANTANHEDE 
Contribuinte nº 513 024 620 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Associação  de  Ciclistas  e  Praticantes  de  Desporto  ao  Ar Livre  de  Cantanhede 

Urbanização Vila D`Alva nº 27 – 3060 - 126  CANTANHEDE   Telf: 914 997 794       E.mail: urvabiketeam@gmail.com 
N:I:F: 513 024 620 

 

3 – Inscrições 
 

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

• As inscrições serão feitas em, www.bttmanager.com , até ao dia 29 julho de 2022. 

• Os valores de inscrição para participantes são: 

 

o Maratona BTT ………………….…………………….………12.00€ 

o Maratona BTT + Almoço …..……………………….……….22,00€ 

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

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

consequentemente será atribuído número de frontal. 

o O valor da inscrição inclui: 

▪  Abastecimentos no percurso e na meta, 

▪  frontal, 

▪  seguro de acidentes pessoais, 

▪  seguro de responsabilidade civil, 

▪  duche no final, 

▪  1 bilhete por inscrição para a Expofacic no valor de 4,00€  

• O Almoço terá uma senha no valor de 10,00€, válida para dia do evento, sendo que 

o excedente será suportado pelos participantes. 

• O local do Almoço será definido até 25 de Julho de 2022. 

 

 

4 – Seguro 

 
Todos os participantes estão cobertos por seguro de Acidentes Pessoais e 

Responsabilidade Civil durante o evento. 

 

5 – Secretariado 

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

 

• Sábado, 30                         – das 17.00 às 19.00h 

• Domingo, 31                       – das 07.30 às 09.00h 
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6 – Classificações 

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

 

• Masculinos 

 

o Juniores………………………………..……….< de 19 anos 

o Elites……………………….……........... dos 19 aos 29 anos 

o Masters 30…….………………………..dos 30 aos 39 anos 

o Masters 40……………………………...dos 40 aos 49 anos 

o Masters 50…………………………..dos 50 anos para cima 

 

• Femininos 

 

o Juniores ……………………….………………. < de 18 anos 

o Elites …………………………………… dos 18 aos 29 anos 

o Masters ………………………………... a partir dos 30 anos 

 

 

➢ Para efeito de atribuição de escalão conta a idade do atleta a 31 de 

dezembro do ano atual. 

 

➢ 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, não monetários, 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: 

       962744339 (Luís Moreira). 

 

- 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, 

UrvabikeTeam 
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