REGULAMENTO

URBAN NIGHT MTB CRÉDITO AGRÍCOLA DO NOROESTE
IX RESISTÊNCIA URBANA EM BTT
PONTE DE LIMA - 16 DE JULHO DE 2022
Artigo 1º
ORGANIZAÇÃO
Batotas – Clube de Desportos Radicais de Ponte de Lima
COLABORAÇÃO: Município de Ponte de Lima
Artigo 2º
EVENTO
1 – Prova aberta a atletas masculinos e femininos, federados e não
federados.
2 – Também poderão participar atletas com idade igual ou superior a 11
anos e a idade máxima é 75 anos (à data da prova).
3 – A participação de menores de 18 anos fica condicionada à apresentação
de Termo de Responsabilidade assinado pelo encarregado de educação,
disponível
no
site
www.batotas.pt,
a
enviar
pelo
e-mail
batotas.pontedelima@gmail.com, acompanhado de cópias do cartão de
cidadão do menor e encarregado de educação.
4 – A prova principal desenvolver-se-á num circuito de 4 km,
aproximadamente, e terá a duração de 3 horas (decorrerá entre as 20 e as
23 horas) para:
MASCULINOS
Juniores (17 a 18 anos)*
Sub 23/Elites (de 19 a 29 anos)
Master 30 (de 30 a 34 anos)
Master 35 (de 35 a 39 anos)
Master 40 (de 40 a 44 anos)
Master 45 (de 45 a 49 anos)
Master 50 (de 50 a 54 anos)

Master 55 (de 55 a 59 anos)
Master 60 (de 60 a ...)
FEMININOS
Elites (de 23 a 29 anos)
Master 30 (de 30 a ...)
DUPLAS
Duplas Masculinas,
Duplas Mistas
E-BIKES
*Para estes atletas a duração da prova é de 2 horas. Os atletas que
terminarem a volta após as 22 horas terão essa volta cancelada.
6 - A prova de KIDS desenvolver-se-á das 18h00 às 19h00 para os atletas a
Solo dos 11 aos 16 anos. A participação é gratuita. As inscrições são
obrigatória no site www.batotas.pt.
Infantis 11/12 anos (Masculinos e Femininos) – 1 volta
Juvenis 13/14 anos (Masculinos e Femininos) – 1 volta
Cadetes 15/16 anos Masculinos e Femininos) – 2 voltas
7 – A partida será dada por escalões, com espaçamento de 30 segundos
por escalões:
Juniores e Sub23/Elites Masculinos; Solo Femininos (todas as categorias);
Solo Master 30 Masculinos; Solo Master 35 Masculinos; Solo Master 40
Masculinos; Solo Master 45 Masculinos; Solo Master 50 Masculinos; Solo
Master 55 Masculinos; Master 60 Masculinos Duplas Masculinas; Duplas
Mistas e Solo E-Bikes.
8 – Também a partida dos KIDS será feita por escalões com espaçamento
de 30 segundos por escalões a Solo:
Cadetes (Masculinos e Femininos); Juvenis (Masculinos e Femininos) e
Infantis (Masculinos e Femininos).
9 – A fim de se acautelar a segurança dos participantes e outros utentes da
via pública, o circuito será devidamente sinalizado e adaptado com
corredores de circulação, normas que deverão ser escrupulosamente
respeitadas pelos participantes.

Artigo 3º
INSCRIÇÕES
1 - As inscrições serão efectuadas exclusivamente on-line no site
https://www.bttmanager.com, sendo disponibilizado um link para efetuar a
sua inscrição no site www.batotas.pt.
2 - As inscrições abrem no dia 20 de maio de 2022, às 00h00 e encerram no
dia 14 de julho às 23h59.
Artigo 4º
PAGAMENTO
O pagamento das inscrições será feito por referência multibanco. O número
do respetivo dorsal será atribuído na sequência da validação da inscrição,
após o pagamento, e constará de uma lista de inscritos criada para o efeito.
As referências bancarias tem a validade até ao dia 14 de julho às 23h59.
Artigo 5º
VALOR DA INSCRIÇÃO
1 – € 15,00 por participante.
2 – O valor da inscrição inclui o seguinte:
- Participação na prova;
- Seguro de acidentes pessoais;
- Banho em balneário apropriado;
- Dorsal;
- Abastecimento de líquidos durante a prova.

Artigo 6º
RESPONSABILIDADE
1 – Durante a prova, os participantes devem adotar as devidas precauções
para evitarem quaisquer danos a terceiros, devendo, para o efeito, observar
o conteúdo do presente regulamento e todas as normas legais constantes
do código da estrada e restante legislação rodoviária.
2 – À organização da prova não poderá ser imputada qualquer
responsabilidade no que respeita a qualquer acidente/incidente ocorrido
com o participante resultante do seu estado de saúde ou condição física.
Artigo 7º
PROGRAMA DA PROVA
1 – No Largo de Camões funcionará, no dia da prova, o secretariado, onde
serão levantados, mediante exibição de documento de identificação, os
respetivos dorsais.
2 – O secretariado funcionará entre as 14h00 e as 19h30.
3 – A abertura do circuito da prova para reconhecimento ocorrerá às 17h30
até 18h00 e abre novamente da 19h00 até 19h30.
4 - 18h00 partida dos atletas dos 11 aos 16 anos, será dada por escalões,
com espaçamento de 30 segundos por escalões:
1º Cadetes (Masculinos e Femininos) – 2 voltas; 2º Juvenis (Masculinos e
Femininos) – 1 volta; 3º Infantis (Masculinos e Femininos) – 1 volta
5 – A partir das 19h30 os concorrentes da prova principal deverão passar
pelo local de controlo, para ser submetido a controlo e colocar-se na
respetiva grelha de partida – no que respeita a equipa apresentar-se-á
apenas um dos seus elementos ao controlo.
6 – Às 19h50, no local de partida, será realizado o briefing final para os
concorrentes.
7 – A partida para a prova principal será dada às 20 horas.

8 – A partir das 23h30, no local da partida/chegada, terá lugar a entrega de
prémios.
9 – A partir das 20h30, no local da partida/chegada, terá lugar a entrega de
prémios Infantis (Masculinos e Femininos), Juvenis (Masculinos e
Femininos) e Cadetes (Masculinos e Femininos).
Artigo 8º
TEMPO POR VOLTA
1 – O tempo por volta será o tempo tomado na passagem do atleta pela
linha de meta.
2 – O tempo de início de nova volta será o tempo de passagem do atleta na
linha de meta ou do anterior colega de equipa que terminou a sua volta.
3 – O atleta que irá entrar, a substituir outro, deverá deslocar-se à zona de
controlo, antes do atleta que termina a volta sair de prova.
4 – Os tempos perdidos no controlo fazem parte do tempo de volta, não
podendo nenhum atleta pedir a sua neutralização.
5 – Para efeito da melhor volta da prova, a primeira volta não será
considerada.
Artigo 9º
CLASSIFICAÇÃO
1 – A prova inicia-se às 20 horas e termina às 23 horas. Os atletas devem
registar a passagem na linha de meta da sua volta final até às 23 horas.
Após essa hora nenhum atleta poderá entrara em pista. Os atletas que
terminarem a volta após as 23 horas terão essa volta cancelada.
2 – A posição de cada equipa ou atleta será determinada pelo número de
voltas completado e pela ordem sequencial de chegada de tempos da
última volta, completado dento do tempo limite (3 horas).
Artigo 10º
ASSISTÊNCIA
1 – A assistência no percurso só poderá ser prestado por outros atletas
inscritos. Não será permitida a troca de bicicleta .

2 – A entrada e saída de assistentes só poderá ser realizada pela zona de
meta, depois de controlado no respetivo local de controlo.
3 – Só será permitida a circulação no circuito, durante a prova, a atletas
inscritos, imprensa e elementos da organização.
Artigo 11º
EQUIPAMENTO
1 – Cada atleta em prova deverá:
- Usar capacete de proteção;
- Ter a bicicleta equipada com luz dianteira e traseira para a
prova principal (das 20h00 ás 23h00)*
*Para a Resistência KIDS não é necessário luzes.
Artigo 12º
PRÉMIOS
Serão atribuídos troféus aos três primeiros classificados de cada uma das
categorias:
Melhor volta ao circuito.
Solo Juniores Masculinos (de 17 a 18 anos)
Solo Sub23/Elites Masculinos (de 19 a 29 anos)
Solo Master 30 Masculinos (de 30 a 34 anos)
Solo Master 35 Masculinos (de 35 a 39 anos)
Solo Master 40 Masculinos (de 40 a 44 anos)
Solo Master 45 Masculinos (de 45 a 49 anos)
Solo Master 50 Masculinos (de 50 a 54 anos)
Solo Master 55 Masculinos (de 55 a 59 anos)
Solo Master 60 Masculinos (de 60 a ... anos)
Solo Elites Femininos (de 23 a 29 anos)
Solo Master 30 Femininos (de 30 a ...)
Duplas Masculinas,
Duplas Mistas
Solo E-Bikes.

Solo Cadetes Femininos 15/16 anos
Solo Juvenis Femininos 13/14 anos
Solo Infantis Femininos 11/12 anos
Solo Cadetes Femininos 15/16 anos
Solo Juvenis Femininos 13/14 anos
Solo Infantis Femininos 11/12 anos

Artigo 13º
Nas equipas duplas masculinas e mistas um dos atletas tem de efetuar pelo
menos um 1/3 de voltas. Caso contrário serão desclassificadas.
Artigo 14º
DEVERES ECOAMBIENTAIS
Os participantes são obrigados a ter uma conduta responsável no que
respeita à limpeza e preservação do meio ambiente em todas as zonas
utilizadas pelo evento, incluindo o respetivo circuito. É estritamente proibido
o arremesso de resíduos para o chão, antes, durante e no final da prova..
Artigo 15º
DIREITOS DE IMAGEM
A inscrição no evento e a consequente aceitação deste regulamento implica
obrigatoriamente a autorização do participante para que a organização
possa efetuar a gravação total ou parcial da sua participação, podendo
utilizar essas imagens livremente para a divulgação e promoção do evento
em todos os suportes (televisão, rádio, imprensa, internet, cartazes, cartões
e flyers, fotos e vídeos). Cede assim todos os direitos de imagem relativos à
exploração comercial e publicitária desses registos, sem direito a receber
nenhuma compensação económica por parte da organização.

Artigo 16º
INFORMAÇÕES E CONTACTOS
1Outras
informações
estarão
disponíveis
em
www.facebook.com/batotas.pontedelima, onde podem ser colocadas
questões e tiradas todas as dúvidas dos participantes.
2- CONTACTOS:
Telemóveis: 966513152 – 969064179.
O Presidente da Direção do Batotas
António dos Santos Carvalho

