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REGULAMENTO – “XI BTT DEMO”
O Evento denominado "XI BTT Demo" é organizado pelo Pedaladas Clube de
Cicloturismo de Moimenta da Beira e realiza-se a 8 de Abril de 2018.

Inscrições
Existirá um período de inscrições, que em seguida se passa a explicar:
1 - As inscrições poderão ser realizadas entre 20 de Fevereiro e 4 de Abril, através do site
do Clube (www.pedaladas.net), do site www.apedalar.pt, e ainda em outros locais físicos que
serão divulgados pelo Clube logo que tais acordos sejam estabelecidos.
A validação da inscrição deverá ser feita até às 24h do dia 5 de Abril, caso contrário serão
consideradas nulas.
O pagamento deve ser feito através do multibanco utilizando os dados que são facultados no ato
da inscrição.
Logo que seja feita a validação da inscrição, será atribuído ao atleta um número de dorsal que o
identificará no evento.
2 – As inscrições serão limitadas a 500 participantes. O valor da inscrição dependerá do
tipo de participação, assim entenda-se o seguinte:
Modalidade A - 15€ Para todos os participantes sem licença válida emitida pela
UVP/FPC para o ano de 2018. Esta modalidade inclui a participação no evento, reforços,
banhos, seguro desportivo, lavagem de bicicletas, lembrança e almoço convívio.
Modalidade B – 14€ Para todos os participantes que tenham licença valida da
UVP/FPC para o ano de 2018. Esta modalidade inclui a participação no evento, reforços,
banhos, lavagem de bicicletas, lembranças e almoço convívio. Os atletas que optem por esta
modalidade, deverão no dia junto do secretariado fazer-se acompanhar da respetiva licença
válida para o ano em causa.
3 – Os atletas podem fazer-se acompanhar por outras pessoas, e caso queiram participar
no almoço convívio devem pagar 8€
Nota importante:
Quando achar oportuno, por razões de logística, o Pedaladas Clube de Cicloturismo
poderá suspender as inscrições, e todas as pré-inscrições existentes terão de ser validadas nas
48h seguintes sob pena de serem consideradas nulas.
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Percursos
Este evento é constituído por uma Maratona, uma Meia Maratona e um Passeio, sendo a
Maratona e a Meia Maratona cronometrados.
Todos os percursos terão lugar na região de Moimenta da Beira, com passagens nas
freguesias de Moimenta da Beira, Leomil, Paradinha, Fornos, Cabaços, Baldos, Arcozelos, Vilar
e Vila da Rua.
Os atletas percorrerão essencialmente caminhos rurais e trilhos adequados à prática de
BTT.

Condições Gerais
. A partida será realizada em parque fechado controlado.
. Os participantes terão de realizar o percurso escolhido num tempo máximo de 6h30.
. Na separação de percursos da maratona e da meia maratona na freguesia de Cabaços, a
partir das 12h30 será vedado o acesso a atletas que pretendam ainda participar no percurso da
Maratona sendo estes encaminhados para a meia maratona.
. Todos os participantes deverão respeitar as normas / leis de trânsito quando estas se
aplicarem.
. É obrigatório uso de capacete.
. A participação no “XI BTT Demo” estará impedida a menores de 16 anos.
. Aos menores de idade (<18 anos), é obrigatório o envio do Termo de Responsabilidade
(disponível na secção Downloads do site) devidamente preenchido e assinado pelos pais /
encarregados de educação, a autorizar a participação no “XI BTT Demo” e que deverá ser
entregue em papel no dia do evento no secretariado aquando do levantamento do dorsal
acompanhada de uma cópia do documento de identificação do responsável.
. A segurança dos participantes será assegurada por equipas da GNR e dos Bombeiros
Voluntários de Moimenta da Beira, bem como de elementos do Clube.
. Ao longo do percurso existirão diversos postos de controlo, com localização
desconhecida dos participantes. Só será atribuído tempo de prova aos atletas que realizem todos
os postos de controlo. Não será atribuída qualquer classificação aos atletas que façam outro
percurso que não seja aquele em que se inscreveram.
. Os percursos serão sinalizados com setas pintadas, placas e fitas em toda a sua
extensão. Serão ainda disponibilizados os tracks de GPS quando o Clube achar oportuno.
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. Existirá classificação final cronometrada com trofeus simbólicos para os primeiros
classificados da Meia Maratona e da Maratona.

Casos Omissos
Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela organização.

Aceitação
A inscrição por parte do atleta / participante no “XI BTT Demo”, significa a aceitação do
presente regulamento, cuja aplicação e interpretação última se reserva.
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