Regulamento Particular Open Btt Alentejo

Organização
1.

O Open Btt Alentejo é organizado pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental (APPACDM) com o apoio dos Clubes, Cágados Rolantes, GD Piranhas do
Alqueva, Grupo Cicloturismo de Montemor-o-Novo, Clube btt Igrejinha, Clube btt Aguiar, Btt
Malagueira.

2.

Os casos não previstos ou omissos neste regulamento, assim como todas as eventuais
dúvidas originadas pela sua interpretação, serão analisadas e decididas pelos representantes
dos clubes.

3.

As provas realizadas pelas diferentes organizações podem variar nas condições oferecidas
aos participantes.

Participantes
4.

A participação no Open Btt Alentejo é aberta a todos os interessados em função dos escalões
definidos neste regulamento.

5.

A participação de menores será condicionada ao preenchimento de um Termo de
Responsabilidade assinado pelos pais / tutores legais autorizando a sua participação. Este
Termo será fornecido pela organização e será valido para todas as provas.

Inscrições
6.

Todos os atletas abrangidos pelo ponto 4, que desejem participar no Open Btt Alentejo,
deverão fazer a sua inscrição no site Apedalar.pt.
Nota: A inscrição no Open Btt Alentejo não inscreve os atletas nas provas. A inscrição nas
provas têm também que ser feita independentemente de se estar inscrito no Open Btt
Alentejo .

7.

Em caso de menores terão que enviar ou entregar o Termo de Responsabilidade assinado
pelos país/tutor legal a autorizar a participação na prova. A falta deste documento
impossibilita a participação no Open Btt Alentejo.

8.

A inscrição da equipa têm que ser feita para o email openbttalentejo@gmail.com, deverá
enviar o nome completo da equipa e o nome e contacto do responsável.

9.

Os DONATIVOS DE INSCRIÇÃO são:
•

Participantes (todos os escalões)

- 5e

•

Equipas

- 5e
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10. Os donativos de inscrição referidos nos pontos 4 e 8, revertem na totalidade para a
APPACDM.

Programa do Troféu
11. Datas para o Open Btt Alentejo
•
08 de Abril de 2018 Raid Rota do Degebe (São Manços).
•
03 de Junho de 2018 Maratona GD Piranhas do Alqueva (Reguengos de
Monsaraz).
•
10 de Junho de 2018 Maratona Btt Montemor o Novo (Montemor o Novo).
•
02 de Julho de 2018 Maratona Btt Igreginha (Igrejinha).
•
29 de Julho de 2018 Maratona Btt Clube de Aguiar (Aguiar).
•
23 de Setembro de 2018 Rota dos Cromeleques (Évora).
12. Horários previstos:
•

São os horários de cada prova

O Open
13. Todos os escalões do Open Btt Alentejo classificam na distancia mais próxima dos 50km
assim:
•
•
•
•
•
•

Raid Rota do Degebe
Maratona Piranhas do Alqueva
Maratona Btt Montemor o Novo
Maratona Btt Igreginha
Maratona Btt Clube de Aguiar
Rota dos Cromeleques

50km
50km
45km
55km
45km
50km

Classificação
14. Escalões de competição.

Escalão

Idades

Juniores
Sub 23 / Elite
Master 30
Master 40
Master 50

(2004 - 2001)
(2000 - 1989)
(1988 - 1979)
(1978 - 1969)
(1968 ou menos)

Femininas
Elites
Master 30
Master 45

(2002 - 1989)
(1988 - 1974)
(1973 ou menos)

www.facebook.com/openbttalentejo

15. A classificação individual é atribuída da seguinte forma:

Pontuação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

90 pts
70 pts
60 pts
56 pts
52 pts
48 pts
44 pts
40 pts
36 pts
32 pts
30 pts
28 pts
26 pts
24 pts
22 pts
20 pts
18 pts
16 pts
14 pts
12 pts

16. O atleta que no final somar mais pontos em cada escalão, vence o Open Btt Alentejo.

17. Cada equipa terá de ter no mínimo 3 atletas participantes um por escalão. Os pontos
atribuídos para a equipa são os resultados obtidos pelos 3 melhores atletas por escalão em
prova.
Ex: O atleta "A" faz 3º lugar no escalão Juniores , o atleta "B" 11º no escalão Master A e
o atleta "C" 20º no escalão Master B, a classificação da equipa será de 44 pontos. Vence
a equipa com menos pontos.
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18. Para poder validar a equipa para efeitos de classificação, o escalão masculino têm que ter
pelo menos 5 participantes e o Feminino 3 participantes.
Ex: O escalão Elites tem 10 participantes, Master A 8 participantes, o Escalão Master B 6
e o escalão Master C têm 4 participantes.
Só as equipas com atletas no escalão Elite, Master A e Master B pontuam para a equipa.
O escalão Master C não reúne os requisitos (pelo menos 5 participantes).

19. Em caso de empate a vantagem vai para a melhor classificação no escalão mais baixo
(menor idade).
20. Em caso de igualdade de pontuação na Classificação, os corredores serão desempatados em
função do maior número de primeiros lugares, segundos lugares e assim sucessivamente. Se
ainda assim se mantiver o empate, o critério a utilizar será o melhor classificado na última
prova disputada.

Prémios

21. No final o Open Btt Alentejo que será a Rota dos Cromeleques em Évora terá lugar a
realização de um pódio para os 3 melhores atletas de cada escalão e para as 3 melhores
equipas do Open.
22. Só será realizado pódio aos escalões com um mínimo de 3 participantes.

Jurisdição
23. Todos os Concorrentes do Open Btt Alentejo ao submeterem a sua Ficha de Inscrição
devidamente preenchida, aceitam sem restrições o presente Regulamento.
24. Todos os anexos e aditamentos ao presente Regulamento, que a organização entender
publicar, terão força de lei, do mesmo modo que o presente Regulamento.
25. À organização do Open Btt Alentejo não poderá ser imputada qualquer responsabilidade no
que respeita a acidentes e suas consequências, quer tenham sido causados pelos
concorrentes, quer hajam sido estes as vítimas, quer provenham ou não do veículo
participante. Do mesmo modo, não lhe será imputada qualquer responsabilidade, quanto às
consequências de infracção às leis, regulamentos e códigos em vigor, a qual será suportada
pelos infractores.

Évora, 03 de Abril de 2018.

www.facebook.com/openbttalentejo

