Regras de participação | Maratona BTT Castelo de Vide 2016
Caraterização do evento
1. A Maratona BTT Castelo de Vide 2016 é um evento de bicicletas de todo o terreno
(BTT) do tipo XCM com carater competitivo e é também organizada com o intuito de
mostrar aos participantes os bonitos trilhos que caraterizam a região para a prática da
modalidade do BTT.
2. A Maratona BTT Castelo de Vide 2016 está inserida no Troféu de Maratonas da Beira
Interior (TMBI), troféu organizado pela Associação de Ciclismo da Beira Interior (ACBI).
3. O evento será cronometrado, sendo por isso de andamento livre e marcado para que
não haja a necessidade de guias para indicação do trajeto.
4. Os atravessamentos de estrada estarão devidamente assinalados e assegurados por
elementos da GNR e/ou da organização.
5. Os tempos cronometrados serão ordenados numa lista tipo ordenação/classificação
geral e listas de ordenação/classificação por escalões etários.
6. O evento terá duas distâncias alternativas, a primeira com uma extensão aproximada
de 45KM de nível de dificuldade baixo. A segunda terá uma extensão aproximada de
90KM de nível de dificuldade médio / alto.
7. Doravante o evento será denominado de Maratona BTT Castelo de Vide 2016
Organização
8. A Maratona BTT Castelo de Vide 2016 é organizada pela Câmara Municipal de Castelo
de Vide, Associação Desportiva Perseverança & Honra e Ekosiuvenis - Associação
Juvenil de Castelo de Vide.
Data do Evento
1. A Maratona BTT Castelo de Vide 2016 realiza-se no dia 1 de maio de 2016.
Perfil Técnico do Percurso:


A Maratona BTT Castelo de Vide 2016 é constituída por 2 provas, com 2 distâncias
diferentes:



Nível 1 – Maratona BTT Castelo de Vide 2016 com 90km de extensão;



Nível 2 – Meia-Maratona BTT Castelo de Vide 2016 com 45km de extensão;

Logística do Percurso
1. O local da partida (local da concentração) e de chegada é na Praça D. Pedro V em
Castelo de Vide;
2. A partida da Maratona (Nível 1) será dada às 9.00h;

3. A partida da Meia-Maratona (Nível 2) será dada às 9.10h;
4. Os desvios das provas de Nível 1 e 2 estarão assinalados com placas e fitas
sinalizadoras;
5. Os percursos estarão integralmente marcados com placas e fitas sinalizadoras;
6. Na Maratona BTT Castelo de Vide 2016 os níveis 1 e 2 serão cronometrados;
7. As classificações dos participantes no Nível 1 (Maratona) serão efetuadas de acordo
com a seguinte tabela:
Masculinos
Categoria

Idades
+ 19 ANOS
DOS 30 AOS 34 ANOS
DOS 35 AOS 39 ANOS
DOS 40 AOS 44 ANOS
DOS 45 AOS 49 ANOS
50 ANOS OU +
Femininos
Sub 30
19 A 29 ANOS *
MASTERS FEMININAS
30 ANOS OU +
*Atletas de 16 a 18 anos só poderão optar pela distância meia maratona
ELITES/ SUB23
MASTERS 30
MASTERS 35
MASTERS 40
MASTERS 45
MASTERS 50+

8. As classificações dos participantes no Nível 2 (Meia-maratona) serão efetuadas de
acordo com a seguinte tabela:
Masculinos
Categoria

Idades
15 e 16 ANOS
17 e 18 ANOS
+ 19 ANOS
DOS 30 AOS 34 ANOS
DOS 35 AOS 39 ANOS
DOS 40 AOS 44 ANOS
DOS 45 AOS 49 ANOS
50 ANOS OU +
Femininos
Sub 30
19 A 29 ANOS *
MASTERS FEMININAS
30 ANOS OU +
*Só é permitida a participação de atletas com mais de 14 anos
CADETES
JUNIORES
ELITES/ SUB23
MASTERS 30
MASTERS 35
MASTERS 40
MASTERS 45
MASTERS 50+

9. O regulamento particular do Troféu de Maratonas da Beira Interior encontra-se no
seguinte link:
http://www.ac-beirainterior.net/images/Regulamento_TMBI_2016.pdf
10. Irão existir pontos de controlo de passagem estrategicamente colocados e
desconhecidos dos participantes;

11. O controlo de partida (controlo 0 para os níveis 1 e 2) abre às 08:00h;
12. A Maratona e Meia Maratona terão as seguintes zonas de abastecimento (ZA):


Nível 1 - 6 Zonas Abastecimento;



Nível 2 - 3 Zonas Abastecimento;



Nas assistências será fornecido abastecimento líquido (água e bebida
energética) e abastecimento sólido (fruta e bolos secos) para ambos os níveis;

13. Por razões de segurança e de ordem logística, todos os participantes deverão terminar
os 2 níveis da Maratona BTT Castelo de Vide 2016, dentro dos limites abaixo descritos:

10km
20km
30km
40km
50km
60km
70km
80km
90km

Tempos de passagem aos km assinalados
Maratona
Meia-maratona
00:50:00 de prova (12km/h)
10km 00:50:00 de prova (12km/h)
1:40:00 de prova (12km/h)
20km 1:40:00 de prova (12km/h)
2:30:00 de prova (12km/h)
30km 2:30:00 de prova (12km/h)
3:20:00 de prova (12km/h)
40km 3:20:00 de prova (12km/h)
4:10:00 de prova (12km/h)
45km 3:45:00 de prova (12km/h)
5:00:00 de prova (12km/h)
5:50:00 de prova (12km/h)
6:40:00 de prova (12km/h)
7:30:00 de prova (12km/h)

Organização da partida
O horário de partida das provas Maratona e Meia Maratona será diferido em 10 minutos.
Assim os atletas da distância maratona partirão 10 minutos antes dos atletas da meia
maratona. A partida será feita segundo o sistema de boxes, ordenadas por categorias, segundo
a ordem seguinte:
Elites e SUB 23 (BOX 1) / Master 30-35 (BOX 2) / Master 40 – 45 (BOX 3) / Master 50 (BOX 4) /
Juniores e Cadetes (BOX 5) – Apenas na meia-maratona / Femininas (BOX 6)
(ver esquema exemplo em baixo)
A partir da segunda etapa do troféu a ordem de partida será feita pelo ranking atual do troféu
em cada categoria. Os atletas que não compareçam à hora da chamada, serão colocados na
parte de trás da sua box de partida. A chamada para a partida inicia-se 25 minutos antes da
partida e termina 5 minutos antes da partida.

Frontal
Serão atribuídos frontais por séries a todos os participantes, de acordo com o esquema
apresentado em baixo:
Nível 1 - Maratona









1 a 59 –
60 a 139 – Master 30
140 a 219 – Master 35
220 a 269 – Master 40
270 a 319 – Master 45
320 a 349 – Master 50
350 a 369 – SUB30 Femininas
370 a 399 – Master Femininas

Nível 2 - Meia-maratona











400 a 479 – Elites / SUB23
480 a 579 – Master 30
580 a 679 – Master 35
680 a 759 – Master 40
760 a 829 – Master 45
830 a 879 – Master 50
880 a 909 – SUB30 Femininas
910 a 949 – Master Femininas
950 a 969 – Cadetes Masculinos
970 a 999 – Juniores Masculinos

Haverá cores diferenciadas para Maratona e Meia Maratona, sendo usado o fundo vermelho
na distância Maratona e o fundo preto na distância meia-maratona. Ver esquema em baixo:

Prémios
1. Existirá uma cerimónia protocolar de pódio para os 3 melhores tempos à geral de cada
distância. Estes participantes terão também direito a um prémio especial patrocinado
pelo Crédito Agrícola do Norte Alentejano de acordo com a seguinte distribuição:
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Maratona
Troféu + 120€
Troféu + 60€
Troféu + 30€

1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Meia-maratona
Troféu + 50€
Troféu + 25€
Troféu + 15€

2. Os 3 melhores tempos de cada escalão terão direito a cerimónia protocolar para
entrega de lembrança alusiva ao evento e à classificação obtida, conforme a tabela
seguinte:
Nível 1 – Maratona

Categoria
ELITES/ SUB23
MASTERS 30
MASTERS 35
MASTERS 40
MASTERS 45
MASTERS 50+
Escalão único
MASTERS FEMININAS

Masculinos
Idades
+ 19 ANOS
DOS 30 AOS 34 ANOS
DOS 35 AOS 39 ANOS
DOS 40 AOS 44 ANOS
DOS 45 AOS 49 ANOS
50 ANOS OU +
Femininos
19 A 29 ANOS *
30 ANOS OU +

Prémio
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros

Nível 2 – Meia-maratona

Categoria
CADETES
JUNIORES
ELITES/ SUB23
MASTERS 30
MASTERS 35
MASTERS 40
MASTERS 45
MASTERS 50+
Escalão único
MASTERS FEMININAS

Masculinos
Idades
15 e 16 ANOS
17 e 18 ANOS
+ 19 ANOS
DOS 30 AOS 34 ANOS
DOS 35 AOS 39 ANOS
DOS 40 AOS 44 ANOS
DOS 45 AOS 49 ANOS
50 ANOS OU +
Femininos
19 A 29 ANOS *
30 ANOS OU +

Prémio
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros
Medalha – 3 primeiros

Participantes na Maratona (Nível 1)
1. Podem participar pessoas de ambos os sexos;
2. A idade mínima de participação é de 18 anos.
Participantes na Meia-Maratona (Nível 2)
1. Podem participar pessoas de ambos os sexos;
2. A idade mínima de participação é de 14 anos;
3. Aos menores de idade (18 anos), é obrigatória a entrega de um termo de
responsabilidade assinado pelo encarregado de educação. É obrigatória a entrega de
fotocópia do Cartão do Cidadão do atleta e do encarregado de educação, o termo de
responsabilidade está disponível através do seguinte link:
http://www.penhas-btteam.com/eventos/docs/Termo-responsabilidade-2016.pdf
Inscrição
1. Todos os participantes, ou encarregados de educação – em representação de um
participante menor de 18 anos de idade, devem ler o regulamento previamente para
que o ato de inscrição implique a aceitação plena dos seus termos;
2. As inscrições serão efetuadas exclusivamente on-line no site www.penhasbtteam.com/eventos
3. Os valores da inscrição são os seguintes:


Nível 1 e 2:
- Pack Maratona BTT Castelo de Vide 2016 - 14,00€

Inclui: Inscrição na Maratona de Castelo de Vide + Dorsal + Seguro + Abastecimentos
(Sólidos / Líquidos) durante o percurso + Lavagem de Bicicletas + Atividades para a
família + Banhos + Almoço;
4. Os menores de 18 anos deverão enviar obrigatoriamente cópias dos B.I. / Cartão
Cidadão (participante e encarregado de educação) e Termo de Responsabilidade
assinado pelo encarregado de educação, disponível no site;
5. Possibilidade de envio por correio eletrónico para o endereço bttcvd2016@gmail.com
6. O prazo de inscrição termina no dia 28 de abril de 2016;
7. As inscrições só serão validadas depois de efetuado o respetivo pagamento;
8. Os pagamentos efetuados fora de prazo não serão considerados. Caso ocorram, as
devoluções serão efetuadas por transferência bancária deduzindo os respetivos
encargos bancários;
9. Só serão reembolsados os participantes que informem a organização da sua
desistência até 15 dias antes da realização da prova.
Serviços Opcionais e Extras
1. Almoço extra: Valor de 7€ por acompanhante, servido a partir das 12H30 em local a
designar, em Castelo de Vide;
2. Almoço gratuito para crianças até 6 anos.
Forma de Pagamento em Portugal
1. Por transferência bancária para:


Designação: Perseverança & Honra - Associação Desportiva



IBAN: PT50004564364024943277048

2. Envio do comprovativo de pagamento para:


bttcvd2016@gmail.com

Secretariado
1. O secretariado funcionará nos seguintes dias:


30 de abril das 17H00 às 21H00 (Cine-teatro Mouzinho da Silveira);



01 de maio das 07H00 às 08H45 (Cine-teatro Mouzinho da Silveira);

Programa – 1 de maio de 2016


07:00h: Abertura do Secretariado (Cine-teatro Mouzinho da Silveira);



08:00h: Abertura Controlo 0 (Zero);



08:45h: Fecho do Secretariado / Fecho Controlo 0 (Zero);



09:00h: Partida da Maratona BTT Castelo de Vide 2016 - 90km – Parque João José da
Luz (Jardim Grande);



09:10h: Partida da Meia-maratona BTT Castelo de Vide 2016 - 45km – Parque João
José da Luz (Jardim Grande);



09:30h: Início de atividades paralelas (Visita guiada / Caminhada + via ferrata –
duração de 2H – atividade limitada a 26 participantes) – é obrigatória a inscrição para
as atividades paralelas através de envio de e-mail para bttcvd2016@gmail.com;



11:00h: Previsão de chegada do primeiro classificado da meia-maratona;



12:30h: Início do almoço;



13:00h: Previsão de chegada do primeiro classificado da maratona;



15:00h: Cerimónia Protocolar de entrega de prémios no local do Almoço Convívio;



16:30h: Previsão de chegada do último participante.

Seguro
1. Todos os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais.
2. Riscos Extra Profissionais na Atividade Desportiva de BTT (Sem Down Town)
Morte ou invalidez
Invalidez Permanente
Incapa. Temporária por Intern. Hospitalar
Incapacidade Temporária
Despesas de tratamento e repatriamento
Despesas de funeral
Franquia: 125,00€ (A cargo do sinistrado)

26870,00€
26870,00€
0,00€
0,00€
4305,00€
2150,00€

Segurança
1. É obrigatório usar o capacete devidamente colocado durante todo o percurso;
2. Não será permitida a entrada no local da partida a quem não apresentar capacete
e/ou dorsal oficial;
3. O percurso está aberto ao movimento de outros veículos pelo que todos os
participantes deverão obrigatoriamente respeitar as regras de trânsito;
4. O participante ao inscrever-se assume que reúne as condições físicas e psicológicas
para participar na prova que se inscrever;
5. O percurso tem subidas exigentes e partes técnicas em descida. É da responsabilidade
do participante decidir se pode superar o mesmo em cima da bicicleta. A organização

não se responsabiliza por acidentes relacionados com a destreza de cada participante
ou o seu nível de forma física.
6. É recomendado o uso de vestuário apropriado e que se faça acompanhar de um
reservatório com água;
7. A organização aconselha a realização de um exame médico a quem tenha, ou tenha
tido problemas cardíacos, diabetes, hipertensão arterial, arteriosclerose, doença renal
ou pulmonar ou antecedentes familiares com patologias semelhantes;
8. É solicitada a máxima atenção às placas sinalizadoras dos cruzamentos, perigo e das
descidas perigosas;
9. Ao longo de todo o percurso existirão diversos veículos (todo o terreno, ambulâncias,
motos e automóveis) devidamente identificados como Organização para o
acompanhamento e apoio necessários;
10. O evento dispõe de equipa médica para consulta, sendo o socorro assegurado pelos
Bombeiros Mistos de Castelo de Vide e Bombeiros Voluntários de Marvão;
11. Recomenda-se o uso de conta-quilómetros para facilitar a sua localização em caso de
necessidade;
12. Na eventualidade de algum participante se perder, deverá regressar atrás até
encontrar a marcação oficial e/ou contactar a organização.
Direitos de Imagem
1. O participante do evento concede permissão à entidade organizadora de utilizar a sua
imagem, gravada em suporte de vídeo, televisão, fotografia, ou qualquer outro meio,
para fins promocionais e publicitários do próprio evento e da entidade organizadora.
Balneários
1. Balneários do Estádio Municipal Manuel Rodrigues e Piscina Municipal Coberta em
Castelo de Vide.
Lavagem de bicicletas
1. Estádio Municipal Manuel Rodrigues.
Responsabilidade social e ambiental
Constitui dever de todos os participantes:
1. Auxiliar qualquer praticante em caso de acidente, desde que as circunstâncias o
exijam;
2. Respeitar as áreas marcadas;
3. Não provocar danos em áreas privadas ou cultivadas;

4. Não abandonar embalagens vazias ao longo do percurso;
5. Depositar as embalagens nos contentores e sacos disponibilizados pela organização da
Maratona BTT Castelo de Vide 2016.
Nota:
1. Serão dispostos contentores e sacos para o lixo nas ZA, na Chegada e no local do
Almoço Convívio.
Casos omissos
1. Os casos omissos a este regulamento serão decididos pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Castelo de Vide ou quem legalmente o substitua, com o apoio
dos restantes membros da organização do evento e depois de ouvidas as partes.

