Regulamento da III Maratona BTT do Alva
A PROVA
Art. 1 - A 3ª MARATONA BTT DO ALVA é um evento organizado pela Associação Juvenil Projecto Radical
de São Martinho da Cortiça, terá lugar em São Martinho da Cortiça, no dia 28 de Novembro de 2021,
com partida às 9h30.
Art. 2 - O secretariado terá lugar na sede da Projecto Radical em São Martinho da Cortiça, com o
seguinte horário de funcionamento:

Dia

Horário

Local

27-11-2021

16h00 às 20h30

Sede da Projecto Radical

28-11-2021

7h30 às 9h00

Sede da Projecto Radical

Art. 3 – A 3ª MARATONA BTT DO ALVA obedece à regulamentação da Federação Portuguesa de
Ciclismo como Prova Aberta, estando por isso sujeito aos princípios constantes nesses mesmos
regulamentos.
Art. 4 – A 3ª MARATONA BTT DO ALVA terá os seguintes percursos e distâncias:

Prova

Distância

Altimetria

Maratona

60 Kms

1800 m

Meia Maratona

30 Kms

800 m

PARTICIPAÇÃO
Art. 5 - Para o participante que não possua licença federativa, será formalizada a contratação de seguro
de acidentes pessoais para o dia do evento.
Art. 6 - Só é permitida a participação na prova Maratona aos participantes com licença federativa.

CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO
Art. 7 – São estabelecidas as seguintes categorias de participação:
Juniores (16 aos 18 anos) – Somente Meia Maratona
Elite Masculino (19 aos 29 anos)
Master 30 Masculino (30 a 39 anos)
Master 40 Masculino (40 a 49 anos)
Master 50 Masculino (50 a 59 anos)
Master 60 Masculinos (+60 anos)
PRO Femininas

E-Bike – Somente Meia Maratona*
*Os participantes que queiram fazer a distância Maratona em E-Bike não terão qualquer classificação
na prova.
Art. 8 – As categorias de participação (escalões) são definidas pela idade do participante a 31 de
Dezembro de 2021.
INSCRIÇÕES
Art. 9 – As inscrições são realizadas exclusivamente, e com a antecedência necessária através do site
www.bttmanager.com .
Art. 10 - Devido às restrições impostas no âmbito da situação pandémica, não haverá balneário para
banhos nem lavagem de bicicletas, estando apenas previsto um WC.
Art. 11 - É obrigatório que os participantes menores não filiados na UVP-FPC, apresentem uma
declaração do encarregado de educação a autorizar a sua participação, no caso de menores de 15
anos, o atleta terá de ser obrigatoriamente acompanhado pelo seu responsável e só pode participar no
passeio!
Art. 12 – As inscrições só serão consideradas válidas após efectuado o pagamento das mesmas.
Art. 13 – Fases de inscrição:

Fase

Abertura

Encerramento

Única fase de inscrição

01-11-2021 às 14h00

26-11-2021 às 23h59

Art. 14 – As inscrições encerram dia 26-11-2021 pelas 23h59 ou quando se esgotar o número limite de
vagas definido pela organização (200 participantes).
Art. 15 – Valores de inscrição:
Maratona e Meia Maratona

15€

E-bike

15€

Art. 16 – A inscrição no evento dá-lhe direito a:
- Participação no evento;
- Brindes do evento;
- 1 a 2 fotos de cada atleta disponibilizadas na página de Facebook oficial do evento;

- Frontal;
- Cronometragem de tempos;
- Classificação através de chip electrónico;
- Abastecimentos líquidos e sólidos no decorrer do evento;
- Reforço líquido após prova;
- Primeiros socorros e assistência médica;
- Seguro de acidentes pessoais de acordo com a lei em vigor (para atletas sem licença federativa).
DESISTÊNCIAS
Art. 17 – Em caso de desistência até dia 19-11-2021 o atleta será ressarcido da totalidade do valor da
inscrição. Após essa data não será devolvida qualquer quantia aos atletas desistentes.
CONDIÇÃO FÍSICA
Art. 18 – Os atletas são responsáveis pela sua inscrição e participação na 3ª MARATONA BTT DO ALVA,
conscientes de que esta é uma prova exigente do ponto de vista físico, requerendo uma preparação
adequada e uma boa forma física.
Art. 19 – Cada atleta participa na prova sob sua responsabilidade e declara estar em ótimas condições
físicas, além de possuir domínio técnico suficiente para enfrentá-la.
Art. 20 – A organização aconselha todos os participantes a fazerem um exame médico antes da prova
para detetar e descartar qualquer anomalia incompatível com o ciclismo.
PERCURSOS
Art. 21 - O percurso decorrerá em caminhos rurais e trilhos no Concelho de Arganil, Penacova e Vila
Nova de Poiares, com a extensão de 60 Km na maratona e 30 km na meia maratona, estando o percurso
aberto à circulação de outros veículos pelo que todos os participantes deverão respeitar as regras de
trânsito.
SEGURANÇA
Art. 22 - É obrigatório o uso de capacete. Não será autorizada a entrada do atleta para o controlo 0 se
não levar o capacete devidamente colocado bem como o respetivo dorsal.
Art. 23 - O passeio será guiado e conduzido por elementos da organização devidamente identificados,
que em caso algum deverão ser ultrapassados pelos participantes.
SINALIZAÇÃO DO PERCURSO

Art. 24 - A prova será marcada com placas, fitas sinalizadoras e cal a fechar caminhos que não pertencem
à prova, em toda a sua extensão.
Art. 25 - Todas as placas terão 2 nºs de contacto da organização destinados à assistência médica, recolha
de participantes no percurso, ou situações de desistência do atleta, aconselhando assim os participantes
a serem portadores de telemóvel.
DESCLASSIFICAÇÕES
Art. 26 - Sendo as placas de nº diferenciadas consoante a distancia escolhida no ato da inscrição, meia
maratona ou maratona. Os participantes, no dia da prova terão de respeitar a sua escolha inicial,
optando pelo percurso correspondente à inscrição. No caso de não cumprirem o percurso/distância
escolhido inicialmente, só lhes será atribuído tempo no final da prova, não terão classificação para
qualquer categoria.
Art. 27 - Existirão diversos postos de controlo ao longo do percurso, não sendo a sua localização
conhecida dos atletas. Só serão classificados os atletas que tenham efetuado todos os controlos,
incluindo o controlo 0 que será colocado para entrada no recinto de partida, de onde o atleta não poderá
sair até ao momento da sua partida.
Art. 28 – A organização da 3ª MARATONA BTT DO ALVA pretende defender práticas ecológicas. Desse
modo será desclassificado o atleta que for avistado a deitar lixo para o chão ou qualquer outro agente
poluidor da natureza.
Art. 29 - Todo o tipo de comportamento antidesportivo implicará a desclassificação do atleta, podendo
mesmo ser excluído de futuras edições.

OUTROS ASSUNTOS
Art. 30 - A entrega dos troféus terá lugar junto à meta, logo após a chegada dos 3 primeiros atletas das
várias classificações, caso os atletas não se encontrem presentes na cerimónia de entrega de prémios,
a Organização não se responsabiliza pela futura entrega dos mesmos.
Art. 31 - À organização reserva-se o direito de efetuar alterações no percurso caso haja motivos que o
justifiquem ou ponham em causa a segurança dos participantes.
Art. 32 - Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela organização, a qual será soberana
nas suas decisões.

