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1. Introdução  
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A Maratona BTT de Arganil é já uma das mais emblemáticas maratonas de BTT da região 

centro do país e é um dos principais eventos desportivos no concelho de Arganil.  

Conhecida pelas dificuldades impostas pela magnífica Serra do Açor, mas também pelas 

imponentes paisagens que esta proporciona aos visitantes.   

Convidamos-te a participar neste grande evento desportivo, com um cenário de uma beleza 

inesquecível, muita adrenalina, bastante diversão e um grande desafio às capacidades 

individuais.   

 

Nesta 13ª Maratona parte do percurso será em pleno troço de Arganil do campeonato do 

Mundo de Rally que se realizará a 20 de Maio, daí o nome “13ª Maratona BTT de Arganil 

Capital do Rally”! 

 

O presente Regulamento da Maratona BTT - Rota da Lampreia 2022 – Taça Regional de Centro 

XCM, dá a conhecer que a prova se disputa de acordo com os Regulamentos UCI e da FPC, e não 

é contrário nem ao Regulamento da UCI nem ao da FN.   

Este regulamento especial da prova pretende especificar as particularidades da prova.   

  

2. Local da competição  
 

A partida e chegada terão lugar no parque verde do Sub Paço em Argani 

(https://goo.gl/maps/YAmVbuv5X4gBR5H17).  

 

2.1. Sala de inscrição e de credenciação  
O secretariado terá lugar na antiga cerâmica Arganilense 

( https://goo.gl/maps/NfytB7t2kMaZx6oh9) , no dia15 de maio, domingo, das 7h00’ às 9h00’.  

  

2.2. Vestiários e duches e lavagem de bicicletas 
A organização disponibilizará os balneários e lavagem de bicicletas na antiga Cerâmica 

Arganilense. (( https://goo.gl/maps/NfytB7t2kMaZx6oh9)) 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Categorias e Participação  
  

https://goo.gl/maps/YAmVbuv5X4gBR5H17
https://goo.gl/maps/WJwJNFaYPfm8SZic7
https://goo.gl/maps/WJwJNFaYPfm8SZic7
https://goo.gl/maps/WJwJNFaYPfm8SZic7
https://goo.gl/maps/WJwJNFaYPfm8SZic7
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3.1. Participação de menores de 18 anos de idade  
A participação de menores de 18 anos deverá ser autorizada pelos pais e ou tutor, devendo o 

menor ser acompanhado por este(s) (ou alguém por si indicado).  

  

3.2. Escalões  
    

  Atletas Federados e atletas não federados, conforme regulamento da Taça Regional do Centro 

XCM 2022 .  

     

  

4. Inscrições   
4.1. As inscrições dos atletas/participantes no evento devem ser efetuadas no site supra indicado 

até às 23h59 horas de Quarta-feira antes da realização da prova (dia 16 de março). 

https://www.bttmanager.com/Eventos/13-maratona-btt-de-arganil-capital-do-rally/616 

 

4.2. Valores de inscrição:    

  Atletas Federados -  10,00€  

Atletas não federados – 14,00€    

As inscrições só serão validadas, após o seu pagamento.  

A inscrição inclui participação no evento, seguro, abastecimentos, brinde, duche, lavagem das 

bicicletas.  

4.3. Só é permitida a inscrição de participantes com idade superior ou igual a 15 (quinze) anos 

de idade, quando os faça até ao final de 2022.  

4.4. A opção do percurso a cumprir, tem de ser feita no ato de preenchimento do formulário 

online de inscrição. Se no dia de prova ou durante o percurso mudarem para outra distância, 

podem fazê-lo. No entanto, no final da prova, só lhes será atribuído o tempo de prova. Não terão 

classificação.  

4.5. Todos os concorrentes, ao validarem a sua ficha de inscrição on-line, devidamente 

preenchida, aderem, sem restrições, ao presente regulamento.  

  

 

 

5. Corrida  
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5.1. Distância e tempo de prova  
5.1.1. Os participantes terão de completar, qualquer uma das provas, no tempo máximo de 6 

(seis) horas, não obstante os atletas da maratona chegados ao 1º abastecimento após decorridas 

2 horas do início da mesma serão encaminhados para o percurso da Meia - Maratona.  

5.1.2. Serão realizadas três provas com percursos distintos:  

a) Percurso com aproximadamente 70km para atletas federados na UVP-FPC, nos escalões 

masculinos de Elites, Master 30, Master 35, Master 40 e Master 45.  

b) Percurso com aproximadamente 50km para atletas federados na UVP-FPC, nos escalões 

de Elites F, Master 30F, Master 40F, Master 50M, Master 55M, Master 60M,  

Paraciclistas M (D)   

c) Percurso com aproximadamente 40km para Juniores M/F, Betetistas-CPT’S M/F, 

Paraciclistas F, ParaciclistasM ( C ), atletas não federados-promoção e E-MTB  

  

5.2. Percurso  
5.2.1. Os participantes devem respeitar o estabelecido no Código de Estrada, nomeadamente 

em caso de travessias ou de circulação nas vias rodoviárias.  

5.2.2. É obrigatório, por motivos de segurança, o uso de capacete e, aconselha-se o uso de luvas.  

5.2.3. Todo o tipo de comportamento antidesportivo implicará na desclassificação do atleta, 

podendo mesmo ser excluído de futuras edições.  

5.2.4. O percurso passa por vias públicas e caminhos rurais, estando aberto à circulação de 

outros veículos, pelo que, todos os participantes deverão respeitar o Código de Estrada e as 

regras de circulação em vias públicas.   

5.2.5. O percurso será marcado por fitas e sinalética própria.  

5.2.6. O não cumprimento do percurso implica a desclassificação da prova.  

5.3. Grelha de partida/controlo/horário  
5.3.1. Existirá o CP0 (posto de controlo zero), de controlo obrigatório, antes da partida e, fica 

situado na entrada de cada boxe na zona de partida. O CP0 estará aberto no dia da prova das 

8h30’ às 9h30’. O posicionamento dentro da boxe será por ordem de entrada no CP0.  

  

5.4. Partida  
5.4.1. A zona para a partida será organizada por boxes, da seguinte forma:  

1 – Atletas federados Cf regulamento da TAÇA REGIONAL DO CENTRO XCM 2022  

2 – Atletas não federados  

5.4.2. A partida será acompanhada pela Guarda Nacional Republicana.  

  

5.5. Controlo de passagem  
5.5.1. Existirão Postos de Controlo (PC) de passagem em número e localização não definida para 

cada percurso, sendo a passagem assinalada na placa do participante. A falta de passagem em 

algum Posto de Controlo determina a desclassificação do atleta.  
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5.4.2. Existirá o CP0 (posto de controlo zero), de controlo obrigatório, antes da partida e, fica 

situado na entrada de cada boxe na zona de partida. O CP0 estará aberto no dia da prova das 

8h30’ às 9h30’. O posicionamento dentro da boxe será por ordem de entrada no CP0.  

  

5.6. Controlo de Chegada  
5.6.1. Cf regulamento da TAÇA REGIONAL DO CENTRO XCM 2022.  

  

6. Classificações  
  

6.1. Prémios e cerimónias protocolares  
6.8.1. Serão atribuídas lembranças aos participantes, bem como prémios para os três primeiros 

classificados, de cada escalão.  

6.8.2. As cerimónias protocolares serão realizadas assim que terminar o atleta, 3.º classificado 

de cada uma das categorias. Em caso de ausência, o atleta perderá o direito ao prémio e poderá 

incorrer em sanções disciplinares, salvo em casos devidamente justificados pelos atletas e, 

aceites pela organização.   

6.8.3. Vence a prova quem fizer o respetivo percurso em menor tempo, respeitando o percurso 

na íntegra.  

6.8.4. Todo o tipo de comportamento antidesportivo implicará a desclassificação do atleta, 

podendo, mesmo, ser excluído de futuras edições.   

  

7. Seguro  
7.1. Os atletas federados de competição e betetistas-CPT’S, estão seguros pela apólice de 

acidentes pessoais da UVP-FPC.  

7.2. Os atletas não federados estão cobertos pela apólice de seguro de acidentes pessoais a 

efetuar pelo município.   

  

8. Atribuição e utilização de dorsais  
8.1. Cada atleta participará com o número fornecido pela organização e caso aplicável de acordo 

com ranking do CAMPEONATO REGIONAL DO CENTRO XCM 2021.  

8.2. Todos os atletas deverão colocar a placa frontal na bicicleta na posição correta, na parte 

dianteira, na zona do guiador, de modo a ser bem visível em toda a sua superfície. Todo o atleta 

que não cumpra esta regra, será excluído da prova, não sendo enquadrado pela organização.  

9. Direitos de imagem  
9.1. A inscrição no evento e a consequente aceitação deste regulamento implica 

obrigatoriamente na autorização de a organização poder efetuar registos videográficos, 

fotográficos ou outro na totalidade ou parte da atividade, com vista à sua divulgação e promoção 

em todos os suportes possíveis (televisão, rádio, imprensa, internet, cartazes, cartões, folhetos, 

etc.).  
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9.2. Os ciclistas no evento aceitam ceder todos os direitos de imagem relativos à exploração 

comercial e publicitária dos registos acima referidos, sem direito a receber qualquer 

compensação económica por parte da organização.  

  

10. Casos omissos  
10.1. Os casos não previstos neste regulamento, assim como, todas as eventuais dúvidas 

originadas pela sua interpretação, serão analisadas e decididas pela organização.  

10.2. À organização não poderão ser imputadas quaisquer responsabilidades decorrentes do não 

cumprimento da Lei Geral e demais regulamentos em vigor, as quais deverão ser suportadas 

pelos infratores.  

11. Outros  
11.1. A organização não se responsabiliza por qualquer extravio ou avaria que possam afetar as 

bicicletas ou outros equipamentos dos participantes.  

11.2. O participante iliba a organização da responsabilidade na perca ou deterioração de objetos 

pessoais, sob qualquer circunstância.  

11.3. Por motivos de força maior a organização poderá ser obrigada a suspender ou adiar a 

prova. Em virtude da situação descrita, não poderão ser exigidas responsabilidades à 

organização, e, a mesma não estará obrigada a compensar economicamente ou de uma 

qualquer maneira, atleta ou qualquer pessoa ou entidade, por este facto.   

11.4. A organização reserva-se o direito de alterar o presente regulamento.  

11.5. Consideram-se conformes ao estipulado no presente regulamento, todos os atos 

praticados pela organização, desde dia/mês/ano (aprovação do presente regulamento)  

  

Arganil, 13 de Abril de 2022  

  

O Presidente do Clube Arganil BTT Serra do Açor 

  

José Manuel da Costa Cunha 
  

  


