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REGULAMENTO DA MARATONA BTT CADAVAL
2ª PROVA DO TROFEU DO OESTE 2019
16-JUNHO-2019
CLÁUSULA LEGAL
A assinatura da inscrição dos partcipantess dos paiss ou dos seus tutores no caso de ser menor de 18 anos de idades
implica ter lidos entendido e adquirido os compromissos que se seguem.

Reúno as condições fsicas e psicológicas para o esforço inerente à prova em que irei partcipar.

Eximo de toda a responsabilidade que possa surgir da partcipação no evento e o perigo de prejuízo para a organiza ção para os sponsors e patrocinadores comerciaiss diretoress empregadoss a associação organizadora do evento e
outras empresas ligadas à organizaçãos de qualquer prejuízo causado a terceiross quer por acidente de viação ou
qualquer outra açãos tal como a perda de objetos pessoais por roubo ou outras circunstâncias.

Declino tomar qualquer ação legals não limitada ao risco das lesões que possam surgirs causadas pela partcipação
no evento. Li e aceito os limites de capitais atribuídos para o seguro de acidentes pessoaiss bem como as suas fran quias. Li e aceito a franquia para as despesas de tratamento no valor de 90s00€

Autorizo os organizadores do evento a fazer uma gravação total ou parcial da minha partcipação através de fotografass flmess televisãos vídeo ou qualquer outro meio. Cedo todos os direitos relatvos à exploração comercial e
de publicidade que considerem oportuno exercitars sem direito da minha parte receber qualquer compensação
económica.

É garantdo aos partcipantess nos termos da lei nº 67/98 de 26 de Outubro de 1998s o acesso aos seus dadoss po dendo solicitar por escrito junto da organização a sua atualizaçãos correção ou eliminação.
Aceito que a organização ou as entdades envolvidass não serão responsáveis por erros ou falsas declaraçõess
fornecidas nos dados de inscrição

------------
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REGULAMENTO
AR IGO 1

1. O presente regulamento estabelece as regras de funcionamento da Maratona BTT Cadaval.
2. O lema da prova é: “O GOS O PELO B ”.
AR IGO 2
(Dengminaçãg/Orianizaçãg)


A Maratona disputa-se no dia 16 de Junho de 2019s é organizada pelo Montejunto Bike Clube e adota a de nominação de MARA ONA B

CADAVAL.

AR IGO 3
(Partcipaçãg , mengreç de idade)

1. Podem partcipar atletas de ambos os sexos a ttulo individual.
2. Os atletas mengreç de idade terãg de remeter g ermg de Reçpgnçabilidades assinado pelos pais ou
seus tutoress bem como o documentos de identfcação dos intervenientes.

AR IGO 4
( rajetg)

1. O trajeto em linha decorrerá em caminhoss municipaiss rurais e trilhos na região de Cadavals com a extensão
de cerca de 60 Km e 35 Kms estando o percurso aberto ao movimento de outros veículos e de pessoass pelg
que tgdgç gç partcipanteç deverãg reçpeitar aç reiraç de trânçitg. Todos os acidentes que ocorram durante
o trajetos entre atletas em prova ou com terceiross serão tratados como acidente de viaçãos sendo resolvidos
como tal e pelas leis das regras de trânsito. Os intervenientes assumem a responsabilidade dos prejuízos dos
danos materiais ou corporais causadoss excluindo a organização de qualquer responsabilidade.

2. O regulamento é igual para as duas distânciass sendo o traçado coincidente na parte inicial e fnal.
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AR IGO 5
( empg de prgva)

1. Os partcipantes poderão completar a Maratona BTT Cadaval num tempo máximo de 5 h
2. Os atletas da Maratona terão 1s5horas como limite de tempo para chegarem á separação dos percursoss a organização após esse tempo encerra a Maratonas reencaminhado os atletas para a Meia Maratona.

AR IGO 6
(Zgnaç de cgntrglg)

1. Durante o percurso existrão diversas zonas de controlo (ZC)s não sendo a sua localização conhecida dos
atletas. A zona de controlo “ZERO” funcionará na partda e estará aberto desde as 8h30 horas. Só os atletas que tenham efetuado todos os controloss será atribuído o tempo realizado.
2. Ao longo do percurso existrão Zonas de Abastecimento (ZA)s com abastecimento sólido e liquido.
AR IGO 7
(Marcaçõeç)
1. A prova será marcada com placass cal e ftas.
AR IGO 8
(Identficaçãg na prgva)

1.

A todos os partcipantes será atribuído um números que constará no dorsal a fm de o identfcar e que
terá de o acompanhar até o fnal da prova.
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AR IGO 9
(Eçcalõeç)
Os escalões Ano 2019 para a classifcação são compostos da seguinte forma:

Cor do dorsal
Verde

Distâncias

Escalão

Descrição

SUB20
Menos de 19 anos Inclusive

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

SUB23+ELITES
Entre 20 e 29 anos

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

Azul

Maratona e Meiamaratona

VETERANOS A
Entre 30 e 39 anos

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

Amarelo

Maratona e Meiamaratona

VETERANOS B
Entre 40 e 49 anos

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

Laranja

Maratona e Meiamaratona

VETERANOS C
Entre 50 e 59 anos

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

Vermelho

Maratona e Meiamaratona

VETERANOS D
Entre 60 e 75 Anos

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

Preto

Meia-maratona

Femininos Elites Menos de 29 Anos Inclusive

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

Rosa claro

Meia-maratona

Femininos Masters
Entre 30 e 75 Anos

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

Femininos Maratona
Entre 20 e 75 anos

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

Roxo

e-Bikes
Até aos 75 Anos

A data é calculada a 31 de
Dezembro do ano de Nascimento

Azul Claro

Meia-maratona

Rosa Escuro Meia-Maratona

Maratona

Meia-Maratona
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AR IGO 10
(Premigç)
1. Será atribuido um premio aos 1º 2º e 3º Classifcados cada escalão dos 35km e 60kms masculinos e
femeninos
2. O primeiro classifcado masculino e femenino dos 35km e 60 km receberá uma JERSEY alusiva ao
evento.
AR IGO 11
(Preçgç)

1. Valor das inscrições sem almoço é de 10€. A inscrição com almoço incluído acresce o valor de 6€.
Acompanhantes 7€
2. A inscrição inclui: Direito a partcipar na Maratona BTT Cadavals dorsals abastecimentos sólidos e
líquidoss apoio logístcos disponibilidade dos balneários para banhos quentess disponibilidade de lo cal para lavagem de bicicletass primeiros socorross brindess viatura de apoio no percurso e seguro de
acidentes pessoais.
AR IGO 12
(Seiurg)
1. Seguro de acidentes pessoal incluído em cada inscriçãos tem os capitais e as coberturas con stantes na apólice.
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2.

Todos os atletas ao inscreverem-se na Maratona BTT Cadaval declaram ques tomaram conheci mento e aceitam os capitais e as coberturas acima mencionados.

AR IGO 13
(Inçcriçõeç)
1. As inscrições serão efetuadas on-line no site em www.apedalar.com
2.

As inscrições têm um limite de 700 partcipantes.

3.

As inscrições têm início a 16 de Abril de 2019 áç 19:00 Hgraç e terminam a 11 de Junhg de 2019s
incluçivé g paiamentgs ou até completar as 700 inscrições confrmadas.

4.

Consideram-se inscrições confrmadas as inscrições com pagamento efetuado.

5.

Os pagamentos efetuados fora do prazo ou depois de se ter atngido o limite de partcipantes
válidoss não serão considerados. Caso ocorrams as devoluções serão efetuadas por
transferência bancária deduzindo os respetvos encargos bancários.

6.
7.

Não serão efetuadas devoluções a desistências.
As permutas serão sempre acordos partculares entre os interessados.

AR IGO 14
(Cgmpgrtamentg)

1. Todo o comportamento ant-desportvo implicará a desclassifcação do atletas pelo que não poderá voltar a partcipar em futuras edições da Maratona BTT Cadaval

2. Todas as prátcas e condutas impróprias com o meio ambiente e a naturezas serão punidas com a desclassifcação do atleta.
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AR IGO 15
(Secretariadg)
1. O DORSAL da MARA ONA B CADAVAL poderá ser levantado partr do dia 15 de Junho 2019
(SÁBADO) entre as 16:30Horas e as 22:00Horas ou no dia do evento das 07h30 às 08:45Horas no Pavilhão Multusos do Cadaval.
2. No dia do evento o secretariado encerra as 8:45Horas.
3.

Ás 8:46Horas inicio do controle para a grelha de partda.

4. Ás 9:15Horas Breafng.
5. Ás 9:30Horas inicio da provas impreterivelmente .
AR IGO 16
(Partda / Cheiada)

1. A partda e assim como a chegada e almoço da MARA ONA B
sos do Cadaval

CADAVAL” será junto ao Pavilhão Multu-

AR IGO 17
(S.O.S)
1

2

Também serão disponibilizados números de contactos (NO DORSAL) para o caso de necessidade de contacto com os elementos da organização do evento em caçg de çgcgrrg devendo informar a que kilometro se encontra;
Para tals deverão colocar o cgnta-kilgmetrgç a ZERO no inicio da partda.

AR IGO 18
(Banhgç / Lavaienç)
1

Os banhgç serão no Pavilhão Gimnodesportvo do Cadaval

2

As lavagens de bicicletas será no Pavilhão Multusos (Local da Partda/Chegada)
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AR IGO 19
(Altmetria)
- Total de ascensão estimado: 60km: 1.600 D+
- Total de ascensão estimado: 35km: 750 D+
- Nível de dificuldade físico e técnico: Médio

AR IGO 20
(Reclamaçõeç)

1

Todas as reclamações terão de ser colocadas por escrito à organizaçãos que terá poderes soberanos para as
analisar e decidir
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