Raid Btt
Papatrilhos Vila Viçosa
Regulamento
1- Organização
O raid btt é organizado em vila viçosa, pela Associação
Papatrilhos Vila Viçosa no dia 09 de junho de 2019.
2- Horários
O secretariado decorrerá no dia da prova e terá inicio as 07.30
horas.
A Partida será dada em simultâneo para as duas distancias, as
09:00 horas do dia 09 de junho de 2019.
ÁS 11.30 horas terá inicio a entrega de prémios.
Ás 12:30 horas os atletas poderão deslocar-se ao local de
Almoço (será atempadamente divulgado).
3- Percurso
O percurso tem uma extenção aproximada de 25kms, pelo que
os participantes da distância dos 50kms, irão fazer duas voltas
ao percurso.
Em determinadas áreas o percurso passará por estradas de
acesso a montes e quintas, podendo haver movimento de outras
viaturas, pelo que todos os participantes deverão cumprir as
regras de trânsito.

No Percurso haverá também abastecimentos sólidos/líquidos.
4- Participantes
É obrigatório o uso de capacete para todos os participantes.
O frontal com o numero deve estar sempre visível.
Os Participantes com menos de 18 anos, deverão apresentar um
termo de responsabilidade, assinado pelo responsável
juntamente com uma fotocópia do BI/CC do responsável, antes
da prova no secretariado.
5- Desclassificações
Limite de chegada dos Atletas será as 12:00 horas, excedendo
não terá classificação.
Será desclassificado todo o atleta que deite lixo para o chão
fora das áreas de abastecimento, todo o Atleta que tenha um
comportamento antidesportivo, assim como todo o Atleta que
não passe nas zonas de controlo ou tente cortar caminho.
6- Prémios e Classificações
Haverá Prémios para os 3 primeiros classificados da geral
masculina e feminina, assim como dos respetivos escalões
referidos:
Sub-18
Seniores (18-29)
Veteranos A (30-39)
Vateranos B (40-49)
Veteranos C (50-59)
Veteranos D (60- +)
7- Inscrições
As inscrições serão efetuadas na plataforma de:
www.apedalar.com
A inscrição engloba frontal, seguro, banhos e brindes.

Mediante a opção que escolher terá também almoço(em local a
designar a data oportuna)
O valores de participação são:
Inscrição: 10€
Inscrição + almoço: 16€
Acompanhantes: 10€
8- Seguros
O seguro terá limites e franquias, esta ultima suportada pelo
atleta, caso queira acionar o mesmo.
9- Marcações
As marcações serão feitas através de fitas sinalizadoras, placas
direcionais (apresentadas aos participantes antes da partida) ,
assim como pó branco no chão, de forma a indicar o percurso.
10-

Outras

A organização não se responsabiliza por furtos.
A organização reserva o direito de decidir algum caso menos
claro.
A organização reserva o direito ao cancelamento da prova por
motivos de força maior, assim como ao adiamento da mesma.

Contactos da Associação Papatrilhos Vila Viçosa
Email: papatrilhos.vv@gmail.com
Tlm: 962969043

Facebook: www.facebook.com/papatrilhos.vilavicosa/

