CLUBE DE PRATICANTES BTTEAM LUCEFÉCIT

Regulamento
IV MARATONA BTT
Objetivo:
➢ Clube de Praticantes BTTeam Lucefécit, enquanto organizador deste evento
desportivo de BTT, é seu dever: Promover, estimular e incentivar a utilização
da bicicleta, não poluente, saudável, e como instrumento lúdico - desportivo
que permite o contacto direto com a natureza.
➢ Promover as potencialidades turísticas do concelho do Alandroal,
nomeadamente da freguesia de S. Pedro TERENA, sendo esta uma região
com imenso potencial para a prática do BTT, com terrenos muito propícios para
esta modalidade.
Organização:
➢ A “IV MARATONA BTT” é organizada pelo Clube de Praticantes BTTeam
Lucefécit e realiza-se no dia 21 de Outubro de 2018.
2 Percursos:
60 KM a Pares por GPS:
➢ Terá um percurso de 60 km aproximadamente exclusivamente guiado por gps;
➢ O percurso será de dificuldade média;
➢ Não haverá qualquer tipo de marcação há exceção de placas de picagem e
abastecimentos;
➢ Haverá também um elemento da organização a fechar a prova que passará em
todo o percurso;
➢ Será disponibilizado, em data a definir, o track do percurso;
➢ É obrigatório pelo menos um dos elementos da dupla possuir GPS.
30 KM a Solo Percurso Marcado:
➢ Terá um percurso de aproximadamente 25 km;
➢ O percurso será de dificuldade média/baixa;
➢ Haverá também um elemento da organização a fechar a prova que passará em
todo o percurso;
➢ O percurso será totalmente marcado.

Informações: http://btteamlucefecit.wixsite.com/btteam
E-mail: btteamlucefecit@gmail.com
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Logística do Percurso:
➢ Na meta, os participantes só poderão seguir quando for dado sinal;
➢ A partida será dada às 09h00m para os participantes do percurso dos 60 km a
pares e ás 09h05m para o percurso dos 30 km a solo;
➢ Na manga de partida os participantes do percurso dos 30 km a solo devem
colocar-se atrás dos participantes do percurso dos 60 km pares, pois partirão
depois;
➢ O local da partida e de chegada (local da concentração) será no jardim público
de Terena;
➢ Ao existir alteração sobre o evento, a informação será data a todos os
participantes;
➢ O percursos dos 30km a solo estará devidamente marcado com placas,
marcas no solo e fitas sinalizadoras, e com membros da organização em
pontos estratégicos;
➢ O percursos dos 60km a pares gps estará apenas marcado com placas nos
abastecimentos e pontos de picagem, e com membros da organização em
pontos estratégicos;
➢ Para garantir a segurança de todos os participantes, irão estar elementos da
organização em cruzamentos de estrada e zonas de perigo, sempre que se
justifique;
➢ Existirão Zona de Controlo de Passagem para os atletas do percurso da
maratona a pares, de paragem obrigatório para picagem dos dorsais em locais
desconhecidos dos atletas, por esse motivo se um elemento da Organização
mandar parar o atleta, este terá de parar, caso não o faça será desclassificado,
o mesmo acontece para quem não cumprir o percurso ou quem tenha uma
conduta antidesportiva;
➢ Na chegada há meta os atletas da prova terão de ter todos os pontos de
picagem efetuados pela organização, caso não se confirme, o atleta arca com
a consequência de não entrar para a classificação geral, sendo
desclassificado;
➢ Não é permitido a utilização de bicicletas elétricas ou com qualquer outro
mecanismo auxiliar, que não exclusivamente a força física do próprio utilizador;
➢ Este ano abrimos exceção a este ultimo ponto, mediante aviso prévio dos
participante à organização e este nunca poderá entrar para classificação no
caso da maratona.
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Zonas de Abastecimento (ZA):
➢ Os percursos terão pontos de água e abastecimentos sólido e líquidos,
poderão existir também sólidos em alguns pontos de água estratégicos;
➢ A organização assegura a todos os participantes que por qualquer
motivo tiverem de abandonar a prova, o seu transporte e da sua bicicleta para
o local de partida;
➢ Ambos os percursos serão cronometrados para elaboração de um registo de
tempos;
➢ O participante que no dia da prova por algum motivo não tiver o seu
companheiro/companheira no percurso da maratona não será impedido de
participar, no entanto terá a consequência de não entrar para a classificação.

IMPORTANTE:
➢ No percurso a pares, o “PAR” terá de chegar junto, ou seja os dois
participantes da equipa terão de cortar a meta juntos, caso não aconteça a
picagem do par só será efetuada quando chegar o outro elemento da equipa.

Participantes:
➢ Podem participar atletas de ambos os sexos;
➢ A idade mínima de participação na maratona a pares é de 14 anos;
➢ Para os menores de idade está disponibilizado um termo de
responsabilidade no site do clube “btteamlucefecit.wixsite.com/btteam”, é
obrigatória a sua entrega assinado pelo responsável do menor e será entregue
no local da prova no secretariado juntamente com a cópia do b.i. ou c.c do
menor e do encarregado quando efetuar o levantamento do dorsal, no dia da
mesma;
➢ O termo de responsabilidade pode também ser assinado no dia da prova pelo
responsável do menor, não esquecendo de ter consigo cópia do b.i. ou c.c. do
menor e do responsável deste.
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Inscrição:
➢ As inscrições está previsto abrirem no mês de agosto no dia a designar pela
organização, e previsto encerrarem com o respetivo pagamento dia 18 de
Outubro de 2018 ás 23h59m;
➢ As inscrições serão efetuadas exclusivamente on-line no site indicado no site
do clube “btteamlucefecit.wixsite.com/btteam”,
➢ Está previsto as inscrições estarem limitadas a 200 participantes, este número
poderá sofrer alterações mediante a disponibilização da organização;
➢ O valor da inscrição com almoço é de 15 euros;
➢ O valor da inscrição sem almoço é de 10 euros;
➢ O Valor para acompanhantes é de 10euros;

O valor da inscrição no evento incluí:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Participação no evento;
Seguro de acidentes pessoais;
Lembranças;
“BRINDE” Gola ( Apedalar ) alusiva à prova;
Brindes para os inscritos no dia poderá estar condicionado ao stock existente;
Pequeno-Almoço;
Abastecimentos sólidos e líquidos;
Apoio logístico;
Banhos;
Lavagem de bicicletas;
Almoço, (caso das inscrições com almoço);
Sorteio de vários artigos de ciclismo à chegada dos percursos;
Entrega de Prémios para os 2 percursos;
Apoio bombeiros no evento;
Transporte da bicicleta para a meta em caso de avaria.
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Prémios:

- Pódio do Percurso dos 30 km a solo marcados
- Pódio do Percurso dos 60 km a pares por gps
- 1º Par Misto do Percurso dos 60 km a pares por gps
- 1º Par Feminino do Percurso dos 60 km a pares por gps
- Maior equipa (maior número de elementos a participar)

Programa (horários de chegada dos participantes são apenas uma previsão):
➢ 07h45m – Abertura do Secretariado;
➢ 08h30m - Abertura do Controlo de Partida (controlo 0);
➢ 08h45m – Briefing;
➢ 09h00m – Partida do Percurso dos 60 km A Pares por GPS;
➢ 09h05m – Partida do Percurso dos 30 km A Solo Marcado;
➢ 10h45m – Previsão de chegada para o 1.º dos 30 km A Solo Marcado;
➢ 12h00m – Previsão de chegada para o 1.º dos 60 km A Pares por GPS;
➢ 12h30m – Entrega de Prémios; ( serão entregues à medida que
cheguem os premiados );
➢ 13h00m – Início do Almoço; ( Campo de Tiro de Terena )

➢

17h00m – Fim do evento.

➢ NOTA: Sorteio dos artigos será como no ano passado à chegada à
meta.

Informações: http://btteamlucefecit.wixsite.com/btteam
E-mail: btteamlucefecit@gmail.com

CLUBE DE PRATICANTES BTTEAM LUCEFÉCIT
Seguro:
➢ Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes
pessoais.
➢ Qualquer acidente ou incidente que ocorra durante o decorrer do
percurso é da responsabilidade dos participantes, em tudo o que
exceda o risco coberto pelo seguro.
➢ As coberturas deste seguro funcionam apenas em caso de
acidente.

Segurança:
➢ É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o
percurso;
➢ Não será permitida a entrada no local da partida a quem não apresentar
capacete;
➢ Não será permitida a entrada no local da partida a quem não apresentar
o dorsal, (Deve estar visível);
➢ O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e
psicológicas para participar na prova que se inscrever;
➢ Recomendamos o uso de vestuário apropriado e que se faça
acompanhar de um reservatório com água;
➢ Aconselhamos muita atenção às placas sinalizadoras dos cruzamentos e
prudência nas placas sinalizadoras de perigo.

➢ Sempre próximos dos percursos irão estar veículos para o acompanhamento e
apoio necessários;
➢ Recomenda-se o uso de conta-quilómetros para facilitar a sua
localização em caso de necessidade na eventualidade de algum participante
se perder, deverá regressar atrás até encontrar a marcação oficial e/ou
contactar a organização;
➢ Os participantes que não sigam montados na bicicleta deverão
deslocar-se junto da berma do caminho e, em passagens estreitas, dar
passagem quando se aproximar um atleta mais rápido;
➢ Os atletas que se preparem para ultrapassar outro atleta deverão dar
indicação vocal da sua passagem, indicando o lado pelo qual passam (Direita,
Esquerda, Meio). O atleta que ultrapassa deverá ter os necessários cuidados
para não provocar acidentes;
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IMPORTANTE:

➢ O percurso está aberto ao movimento de outros veículos pelo que
todos os participantes deverão obrigatoriamente respeitar as
regras de trânsito;

Publicidade e Imagem:
➢ Os participantes são livres de tirar fotografias e fazer vídeos do evento;
➢ A Organização e respetivos patrocinadores e as entidades que colaboram na
organização deste BTT, reservam-se os direitos de utilizarem livremente
em todos os países e sob todas as formas, a participação dos
concorrentes, assim como os resultados por eles obtidos. A prova poderá
ser gravada em vídeo e/ou fotografada pela organização do evento e
jornalistas para posterior aproveitamento publicitário.
➢ Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso da sua imagem
deverão notificar a organização com antecipação e por escrito. Caso contrário,
estarão automaticamente a autorizar o uso em qualquer tempo;
Deveres Socias e Ambientais:
➢ Auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as
circunstâncias o exijam;
➢ Respeitar as áreas marcadas;
➢ Não provocar danos em áreas privadas ou cultivadas;
➢ A organização apela a todos os participantes para que não abandonem
as embalagens vazias ao longo do percurso. Deverão faze-lo estritamente nos
contentores e sacos disponibilizados pela organização. Serão dispostos
contentores
e
sacos
para
o
lixo
nas
ZA

Outras informações:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Secretariado será no jardim público em Terena;
O almoço será no campo de tiro de Terena.
Lavagem de bikes será junto dos aos balneários;
Banhos serão nos balneários do campo de futebol em Terena;
Todas as localizações estarão no site em mapa geral;
Para informações mais detalhadas bem como mapas gerais do evento e
detalhes sobre o percurso entre outros ver em site do clube.
( “btteamlucefecit.wixsite.com/btteam”).

A organização é soberana em todas as decisões.
Informações: http://btteamlucefecit.wixsite.com/btteam
E-mail: btteamlucefecit@gmail.com

