Regulamento 12ª Maratona Vale do Sado
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O evento é organizado pela Associação BTT Team Desporto Aventura Cegonhas do Sado
adota a denominação de “12ª Maratona Vale do Sado”.
O evento realiza-se no dia 29 de outubro de 2017 ás 9h00
O atleta deverá inscrever-se no site, www.apedalar.
As inscrições para a “12ª Maratona Vale do Sado” abrem a partir do dia 01 de agosto de 2017
e encerram no dia 24 de outubro de 2017.
A inscrição só se considera efetuada após o pagamento que deve ocorrer até ao dia 24 de
outubro de 2017, os pagamentos posteriores serão considerados inválidos e as respetivas
inscrições serão anuladas.
O pagamento será efetuado através de referência multibanco gerada por participante no
momento da inscrição, alertamos para o facto de estas referências terem validade pelo que
solicitamos a atenção a esses prazos de forma agilizar processos e evitar complicações, com
esta modalidade de pagamento deixa de ser necessário o envio de comprovativos de
pagamento, no entanto aconselhamos a preservarem o documento e munirem-se dele no dia
do evento para esclarecer qualquer possível situação anómala.
O secretariado emitirá recibos a todos os participantes que o solicitem.
O secretariado do evento funcionará no dia da prova das 07:30 até às 8:30 junto ao parque
desportivo (piscinas descobertas) local onde o dorsal da “12ª Maratona Vale do Sado” deverá
ser levantado.
Para efetuar o levantamento dos dorsais e brindes, os atletas deverão consultar a lista de
participantes exposta junto ao secretariado, ou no site www.apedalar.com, a fim de se
informarem do nº de dorsal, posteriormente devem dirigir-se ao local designado para o efeito.
A concentração será no pavilhão Gracieta Baião em Alcácer do Sal, (Junto á Praça de Touros)
o início oficial do evento está previsto para as 9:00, precedido de Controlo 0 (zero) que abrirá
as 8h00
O valor das inscrições na Maratona Vale do Sado é de 12€ e inclui para além da participação
no evento, o respetivo dorsal, seguro, abastecimentos sólidos e líquidos, banho e lembranças.
O almoço para atletas terá um custo de 8€ para participantes, o almoço de acompanhantes
terá o custo de 12€
Os sócios do BTT Team Cegonhas do sado com quotas em dia que confirmarem a
inscrição até ao dia 15 de Outubro poderão usufruir de um desconto de 50% no
custo de participação da Maratona, para tal deverão inscrever-se normalmente no
site apedalar, efetuar o pagamento total com a referencia gerada e posteriormente
entrarem em contacto com a associação para que lhes sejam retribuídos 6€
respeitantes ao desconto de sócio.
Aos menores de 18 anos será exigida uma declaração assinada por um dos Pais ou Tutor legal
a autorizar a sua participação em formulário disponibilizado pela organização, que deverá ser
entregue aquando do levantamento dos dorsais.
O dorsal da “12ª Maratona Vale do Sado” deve estar sempre visível na dianteira da bicicleta.
A “12ª Maratona Vale do Sado” não tem como propósito principal a competição, mas haverá
classificações por escalões e serão entregues pequenos troféus ou lembranças aos primeiros
classificados.
A “12ª Maratona Vale do Sado” decorrerá em trilhos, caminhos rurais e estradas dos
Concelhos de Alcácer do Sal, chamando-se especial atenção para o facto de o percurso estar
aberto à passagem de outros veículos, pelo que todos os participantes devem respeitar as
regras de circulação do código da estrada.
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A “12ª Maratona Vale do Sado” tem as seguintes distâncias e níveis de dificuldade:

•

Maratona: 70 Km, dificuldade média.

•

Meia Maratona 50/55km dificuldade Média

•

A “12ª Maratona Vale do Sado” tem como hora de fecho de controlo de chegada ás 14:00, o
que perfaz uma média inferior a 15 Km/h.
Os atletas que se preveja que não consigam terminar o evento até á hora de encerramento do
controlo de chegadas serão encaminhados por percursos alternativos, não obtendo
classificação final.
Todos os participantes deverão prestar atenção à sinalização do percurso (fitas sinalizadoras e
sinais indicadores de mudança de direção).
Todos os participantes deverão respeitar e seguir o itinerário marcado e atender aos conselhos
e indicações por parte da organização. Os participantes que deixem de visualizar a sinalização
existente, durante uma extensão de 500 metros, devem parar a sua marcha e pedir
aconselhamento à organização através dos números de telemóvel disponíveis no dorsal.
Os
participantes no passeio guiado devem respeitar as indicações dos guias.
Durante os percursos existirão vários pontos de reabastecimento de sólidos e líquidos
devidamente identificados com a denominação de ZA1 – ZA2 – ZA3, etc.
Durante o percurso existirão diversos pontos de controlo não sendo a sua localização
conhecida dos participantes. Só aos participantes que tenham efetuado todos os controlos
previstos para o percurso escolhido, será validada a conclusão do percurso através da
divulgação do tempo de prova.
Todos os participantes deverão ter presente que a modalidade do BTT é amante da natureza e
pelo facto não devem deixar o lixo ao longo do percurso, podendo por este facto serem
excluídos de todos os eventos da Associação BTT Team Desporto Aventura Cegonhas do
Sado.
É obrigatório o uso do capacete devidamente colocado durante toda a extensão do percurso.
Em caso de dúvida de alguma situação menos clara neste regulamento, a mesma será
esclarecida pela organização de prova.
A participação nesta atividade pressupõe o aceite incondicional de todos os pontos do
presente regulamento.
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