
REGULAMENTO BENFEITA MYTHIC BTT 

1 - O Benfeita Mythic BTT insere-se na categoria de lazer, onde a atividade referida reúne as seguintes características: isento de competição, 
orientação exclusiva por gps e em autonomia total. 

2 - Não é obrigatório possuir gps, sendo da opção de cada um, ser ou não orientado por terceiros. A organização, não disponibiliza, qualquer 
tipo de equipamento ou guia, e desaconselha a participação a solo. 

3 - As inscrições serão efetuadas em www.bttmanager.com 

4 - Inclusões às inscrições: 

4.1 O valor de inscrição, é de:  

11€ - Benfeita Mythic Adventure 25 KM, (válida após pagamento por transferência bancária e envio de comprovativo para email do evento) 

15€ - Benfeita Mythic Extreme – 75 KM, (válida após pagamento por transferência bancária e envio de comprovativo para email do evento) 

19€ - Benfeita Mythic Bruttus – 120 KM, (válida após pagamento por transferência bancária e envio de comprovativo para email do evento) 

para elementos masculinos e femininos. Incluí seguro de acidentes pessoais, dorsal, banhos, massagem, guia do participante com track GPS, 
saco com lembrança, reforço alimentar na chegada e medalha de Finisher, esta ultima apenas, para os atletas que completarem uma das 
duas distâncias maiores (Extreme ou Bruttus). 

4.2 - Todo participante reconhece que participar em eventos desportivos desta natureza pode ser potencialmente perigoso e está ciente de 
que poderão ocorrer acidentes. Declara ser possuidor de condição física necessária à participação e conclusão do evento, nele participando de 
livre vontade e com total conhecimento do seu regulamento e obrigações daí decorrentes, responsabilizando-se pela sua participação, e não 
imputando responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades, envolvidas direta ou indiretamente na organização ou promoção do evento, 
por quaisquer danos pessoais, materiais e causado por doenças crónicas que venha a sofrer no decorrer da sua participação. 

4.3 – O valor das inscrições não é reembolsável. 

4.4 - A idade mínima para participação, é de 16 anos e está limitada aos percursos com menor distância, sendo necessária aos menores, 
autorização por escrito do encarregado de educação. A idade mínima de participação nos percursos mais longos, é de 18 anos. 

5 - O secretariado funciona das 7.00 horas às 8.30 horas no dia do evento, onde será entregue o frontal, e efetuado o registo de saída. 

6 - Os percursos são na sua maioria percorridos, caminhos florestais, rurais, e estradas sendo obrigatório o respeito pelas regras de trânsito. 

6,1 – É dever do participante prestar auxílio em caso de acidente, desde que as circunstâncias o exijam. 

6.2 - Não danificar áreas privadas ou cultivadas. 

6.3- Ter uma atitude ecológica e não atirar embalagens, e outros detritos para o chão. 

6.4 - Todo participante deve ter consciência se a sua preparação é adequada aos percursos apresentados, quer ao nível da distância e 
altimetria. Haverá três percursos, um com aproximadamente 120 KM e 5000m de desnível acumulado positivo (Mythic Bruttus), outro com 
cerca 75 KM e 3000m de desnível de acumulado positivo (Mythic Extreme) e o terceiro com aproximadamente 25KM e 1000m de desnível 
acumulado positivo (Mythic Adventure).  

6.5 - Estar munido de alimentos líquidos e sólidos. Ferramentas e algum material de substituição. 

6.6 - O transporte para o ponto de partida e de chegada do passeio, assim como para o dos banhos, é exclusivamente da responsabilidade do 
participante. 

6.7 - O frontal identificativo do participante deve ser afixado na bicicleta, em zona bem visível, não sendo transmissível o mesmo a terceiros. 

6.8 - As bicicletas, sua manutenção e guarda, são da responsabilidade de cada participante. 

6.9 - Não existe mecânico, nem carro de apoio ao longo do percurso, para assistir a eventuais desistências, motivadas por avarias. Assim 
sendo, não garantimos transporte para os participantes que avariem ou decidam abandonar o percurso. 

http://www.bttmanager.com/


6.10. - No entanto, em casos de necessidade extrema, caso seja viável esse transporte, sem comprometer a funcionalidade da organização. 
Excecionalmente, faremos o transporte do participante e sua bicicleta, para o local do final do passeio. 

6.11 - O uso do capacete é obrigatório. 

7. Percursos 

7.1 Benfeita Mythic Adventure – 25 KM – 1000D+ 

 

7.2 Benfeita Mythic Extreme – 75 KM – 3000D+ 

 

7.3 Benfeita Mythic Bruttus – 120 Km – 5000D+ 

 

8. Contactos 

E-mail Benfeitamythic@gmail.com 

Email clubebenfeita@gmail.com 

Telemóvel 925732060 

Morada Avenida Dr. Mário Mathias 3305-031 Benfeita 

https://www.facebook.com/benfeitamythic/ 

https://www.facebook.com/clubebenfeita/ 

9. Dados Bancários: 

NIB 0045 3450 40297958522 77 
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